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1. Inleiding 
In dit document wordt beschreven hoe Velunova voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 

2. Context 
Velunova is een eenmanszaak die als doel heeft particulieren het makkelijk te maken met het 
zelfstandig thuis wonen. 
Velunova  heeft geen personeel in dienst. 
Indien nodig, dan besteedt Velunova niet-kernactiviteiten uit aan een derde partij. 
 

3. Beginselen en grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens 
Doelbinding en grondslagen 
Onze organisatie voert werkzaamheden uit in opdracht van haar klanten. De doelgroep van Velunova 
is particuliere klanten. Velunova verwerkt in dit kader gewone persoonsgegevens in verband met het 
uitvoeren van een opdracht, waarbij een klein risico bestaat voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen. 
 
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de dienstenovereenkomst. Voor deze persoonsgegevens zijn wij Verwerkingsverantwoordelijk. 
 
Verder heeft Velunova personeel in dienst. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens van ons 
eigen personeel en dat doen wij, omdat deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. De salarisadministratie hebben wij uitbesteed. Hiervoor hebben wij een 
verwerkersovereenkomst afgesloten met de betreffende partij. 
 
Wij maken gebruik van externe software om de gegevens van de klant te verwerken. Deze gegevens 
worden opgeslagen bij of via de softwareleverancier. Voor deze verwerking is met deze 
softwareleverancier een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten, die de klant bij ons afneemt, en de 
omstandigheden waarin de dienst wordt afgenomen. 
Veelal gaat het om de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

• NAW-gegevens; 
• Geboortedatum [alleen na toestemming van de klant];  
• Geslacht; 
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers); 
• Bankrekeningnummer.   
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Van werknemers worden alle benodigde persoonsgegevens verwerkt, die nodig zijn voor de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals een personeels- en salarisadministratie. 
 
Alle verwerkingen van Velunova zijn opgenomen in het verwerkingsregister. 
 
Minimale gegevensverwerking  
Velunova heeft zich beperkt tot de gegevens, die noodzakelijk zijn voor genoemde doeleinden. 
Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de klant hiervoor 
schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 
Juistheid van de gegevens 
Velunova zorgt dat de gegevens steeds actueel zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst door 
tijdens elk contact met de klant de gegevens te controleren. 
 

Opslag en bewaartermijnen 
Wij bewaren NAW-gegevens en bereikbaarheidsgegevens in verband met het uitvoeren van de 
overeenkomst gedurende 10 jaar. 
Gegevens van een potentiële klant, die niet overgaat tot een order, worden maximaal 24 maanden 
bewaard in verband met marketing doeleinden zoals nabellen. 
Gegevens van de klant, die nodig zijn om te factureren, worden maximaal 7 jaar bewaard in verband 
met de belastingwet. 
 
Personeelsgegevens worden tot 2 jaar na einde dienstverband bewaard, tenzij een wettelijk 
bewaarplicht van toepassing is. 
 

Integriteit en vertrouwelijkheid 
Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen hebben wij de volgende 
organisatorische en technische maatregelen genomen: 

• permanente informatiebeveiliging, waaronder bijvoorbeeld: 
o netwerkbeveiliging: wachtwoord Wifi 
o toegangsbeveiliging op PC 
o patchmanagement (updaten besturingssysteem en applicaties) 
o backup en restore 
o malware 

• Virusscanner 
• Behandelen van beveiligingsgebeurtenissen en beveiligingsincidenten. 
• Clear desk en Clear screen beleid. 
• Geheimhoudingsverklaring in contract met ZZP-ers 
• Fysieke beveiliging. 
• Mobiele devices (pincode). 
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4. Inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) 
Alle beveiligingsincidenten moeten direct worden gedocumenteerd en bewijslast moet zeker worden 
gesteld. De beveiligingsincidenten worden geregistreerd in een incidentenregister. 
 

Wat is een datalek? 
Na een melding van een beveiligingsincident vindt direct een intern onderzoek plaats naar de 
oorzaak en de gevolgen van het incident. Tijdens het onderzoek zal worden vastgesteld of het 
beveiligingsincident een datalek betreft. 
 
Een datalek is bijvoorbeeld: 
• Het verlies van een niet-versleutelde USB-stick; 
• Een verkeerd bezorgde brief, die is geopend; 
• Een gestolen laptop met niet-versleutelde gegevens; 
• Informatie op een bureau, die door onbevoegden wordt ingezien; 
• Een getekende machtiging van de klant in de openbare prullenbak. 

 
De gevolgen van een datalek zijn tweeledig, namelijk: 
• De gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van 

gegevens zoals: 
o Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van de gegevens; 
o De gegevens kunnen op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier worden misbruikt; 
o Er worden binnen de organisatie mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde 

persoonsgegevens gebruikt; 
o Er worden mogelijk onjuiste, onvolledige of achterhaalde persoonsgegevens hergebruikt 

voor andere doeleinden of doorgegeven aan andere organisaties; 
o Een essentiële dienst kan tijdelijk niet meer worden verleend aan de betrokkenen; 
o Een essentiële dienst kan permanent niet meer worden verleend aan de betrokkene. 

• De  immateriële schade voor de betrokkenen. 
 
Melden datalek 
Als uit het interne onderzoek blijkt dat het beveiligingsincident een datalek is met een risico voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen, dan meldt het privacy-aanspreekpunt de datalek aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding vindt binnen 72 uur na constatering van het datalek 
plaats. 
Bij een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen meldt het privacy-aanspreekpunt 
de datalek ook aan de betrokkenen zelf. 
 

5. Rechten betrokkenen en informatieplicht 
Een betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens die wij 
van hem hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). 
Verder kan een betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft betrokkene het recht de door 
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hem verstrekte gegevens te laten overdragen door onze organisatie aan hemzelf of direct aan een 
andere gewenste partij. 
 
Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar Velunova. 
Wij komen binnen één maand na ontvangst tegemoet aan het verzoek tot uitoefening van een recht. 
 
Op onze website staat onze privacyverklaring, waarin wij onze klanten en andere betrokkenen 
informeren over welke gegevens wij vastleggen, waarom en hoe lang wij deze gegevens vastleggen, 
dat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen en waar hij een klacht kan indienen. 
 
Onze medewerkers hebben een ‘privacyverklaring werknemers’ ontvangen. Deze wordt verstrekt bij 
indiensttreding van de medewerker. 
 

6. Functionaris Gegevensbescherming 
Onze organisatie heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, omdat wij geen regelmatige of 
stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen uitvoeren en ook geen grootschalige 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens uitvoeren. Wij verwerken wel gewone en gevoelige 
gegevens.  
Daarnaast vinden wij het belangrijk om in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe 
expertise op het gebied van de AVG. 
 

7. Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
Het behoort niet tot de kerntaken van Velunova om: 

• systematische en uitgebreide beoordelingen van persoonlijke aspecten uit te voeren 
• grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens uit te voeren 
• stelselmatige en grootschalige monitoring van openbare toegankelijke ruimten uit te voeren. 

Op basis van bovenstaande heeft Velunova besloten geen DPIA uit te voeren. 
 
De categorieën persoonsgegevens die Velunova vastlegt voor de uitvoering van een overeenkomst of 
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn gegevens met een risico voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen. Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) kan dit 
gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 
De hier bedoelde mogelijke gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Identiteitsdiefstal of -fraude; 
• Discriminatie; 
• Financiële verliezen; 
• Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens; 
• Betrokkenen kunnen hun rechten en vrijheden niet uitoefenen; 
• Betrokkenen worden verhinderd controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen. 
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Daarom vinden wij het belangrijk deze gegevens te beschermen met de eerder beschreven 
technische en organisatorische maatregelen. 
 

8. Verwerkingen door derden 
Onze organisatie laat in een beperkt aantal situaties verwerkingen zoals de salarisadminitratie 
uitvoeren door derde partijen binnen Nederland. Met elke verwerker is hiervoor een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 

9. Naleving beleid en evaluatie privacy managementsysteem 
Het naleven van dit beleid is een continu proces. De naleving van het beleid wordt minimaal 1x per 
jaar intern getoetst. 
 
Daarnaast evalueren wij ons privacy managementsysteem als geheel. Hierbij stellen wij ons de 
volgende vragen: 

• Wat is er binnen en buiten ons bedrijf verandert? 
• Wat betekent dat voor de vastlegging van persoonsgegevens? 
• Zijn de grondslag en doelen voor de vastlegging van persoonsgegevens gewijzigd? 
• Past het beleid van gegevensbescherming nog bij de activiteiten van ons bedrijf? 
• Lopen wij inmiddels wel hoge privacyrisico’s of willen we nieuwe technieken voor het 

verwerken van persoonsgegevens in gebruik nemen en moet er dus alsnog een DPIA worden 
ingevuld? 

• Klopt het verwerkingsregister nog met de verwerkingen van ons bedrijf? 
• Zijn met alle Verwerkers Verwerkingsovereenkomsten afgesloten?  
• Worden de Verwerkingsovereenkomsten door de Verwerkers ook nageleefd (aantoonbaar 

bewijs van Verwerkers)? 
• Is de privacyverklaring op de website nog actueel? 
• Kunnen wij binnen één maand na verzoek voldoen aan de rechten van betrokkenen? 
• Zijn de technische en organisatorische maatregelen nog wel toereikend? 
• Zijn er inmiddels betere beveiligingstechnieken? 
• Hebben de interne audits nog informatie opgeleverd waarmee ons bedrijf rekening moet 

houden? 
• Hebben wij onze beveiligingsdoelstellingen gehaald? Zo nee, wat moet het bedrijf nog doen? 
• Wat zijn onze beveiligingsdoelstellingen of verbeteracties voor het komend jaar? 
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Bijlage I: Definities 
Hieronder zijn de belangrijkste definities voor onze organisatie overgenomen uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Term Definitie 

Beperken van de verwerking Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de 
verwerking ervan in de toekomst te beperken. 

Bestand Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens 
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of 
geografische gronden is verspreid. 

Inbreuk in verband met 
persoonsgegevens 

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de 
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte gegevens. 

Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt 
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator 
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een 
online identificator of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die 
natuurlijke persoon. 

Profilering Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens 
bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon 
worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn 
beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, 
locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 

Pseudonimisering Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene 
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens 
worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden 
bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet 
aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
worden gekoppeld. 

Toestemming Van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en 
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel 
van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling 
hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 
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Term Definitie 

Toezichthoudende autoriteit Een door een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde 
onafhankelijke overheidsinstantie. 
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten 
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking 
tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, 
alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de 
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het 
Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan 
daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is 
of volgens welke criteria deze worden aangewezen. 

 

 

 


