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Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. In dit document
treft u de maatregelen aan, die Informant heeft getroffen met betrekking tot de door Informant Software
B.V. verwerkte persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet
nieuw. Voorheen had elk bedrijf al te maken met de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens), maar vanaf
25 mei 2018 zijn de eisen aangescherpt, zullen deze beter moeten worden bewaakt en kunnen deze worden
gecontroleerd. Dit houdt onder andere in dat elk bedrijf, elke vereniging of stichting binnen de Europese
Unie, aan deze AVG moet voldoen.
Informant Software B.V. verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot het eigen personeel en is hierbij
Verwerkersverantwoordelijke. Tevens is Informant Software B.V. Verwerkersverantwoordelijke voor
persoonsgegevens die wij van contactpersonen van onze klanten verwerken. Daarnaast komen wij regelmatig
in aanraking met persoonsgegevens die door onze klanten worden verwerkt. De rol van Informant Software
B.V. is dan Verwerker.
Informant Software B.V. maakt tevens gebruik van externe partijen, die mogelijk de door ons te verwerken
persoonsgegevens onder ogen kunnen krijgen. Dit zijn onze subverwerkers. Denkt u hierbij aan onze
systeembeheerder en de hosting partij van ons Cloud Platform. Met deze partijen wordt door Informant
Software ook een Verwerkersverklaring overeengekomen, waarin zij de veiligheid van de persoonsgegevens
waarborgen.
Dit document bestaat uit 3 delen. Het eerste deel betreft het Register, het tweede deel is het Data Pro
Statement en het derde deel is de Verwerkersverklaring.
Register
Hierin wordt aangegeven:
a. Welke persoonsgegevens er door Informant Software B.V. worden verwerkt.
b. Hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt.
c. Hoe de beveiliging van deze persoonsgegevens is geregeld.
d. Van welke subverwerkers Informant Software gebruik maakt.

Data Pro Statement
Hierin staat de rol van Informant Software B.V. als Verwerker met betrekking tot klantdata beschreven.
Verwerkersverklaring
In dit derde deel zijn de verantwoordelijkheden van Informant Software B.V. in relatie tot de verwerking van
klantdata uitgebreid beschreven.

Register

Informant Software B.V. verwerkt in het kader van haar dienstverlening in opdracht van en ten behoeve van
Klant persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG):
A.

Persoonsgegevens van Klant
- Naam
- (Privé) Adres
- Woonplaats
- (Mobiel) Telefoonnummer
- E-mail
- Geslacht
- IBAN-nummer
- Uittreksel KvK
- Deurwaarder trajecten

B.

Persoonsgegevens van klanten van Klant (bij het overhalen van data in het kader van
support en het gebruik van de cloudoplossing(en) van Informant)
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- (Mobiele) Telefoonnummer
- E-mail
- IBAN-nummer
- Nationaliteit
- Geboorteplaats/-land
- Geslacht
- Beroep
- BSN-nummer
- Gezinssamenstelling
- Uittreksel KvK
- Incasso trajecten
- Alle door klant van Klant geregistreerde en gekoppelde (vastgelegde) documenten (w.o. Kopie
ID-kaart, rijbewijs, paspoort, huurovereenkomsten, salaris specificaties,
gezondheidsverklaringen, etc.)
- Adressen ouders/bewindvoerders (bij verhuur aan studenten i.v.m. waarborg)

Zie voor een schematisch overzicht van de verwerking van de persoonsgegevens en het doel de bijlage bij dit
Register.
Versturen Klantdata
Het versturen van klantdata door Klant is de verantwoordelijkheid van Klant. Voordat de gegevens worden
verzonden, wordt Klant erop attent gemaakt dat er een mogelijk datalek wordt gecreëerd. Pas na
goedkeuring van Klant, worden de gegevens verzonden in het kader van support. Deze gegevens worden
anoniem gemaakt en na het testen weer van de server verwijderd. Deze gegevens kunnen mogelijk door de
subverwerkers van Informant worden verwerkt. Dit zijn Cloudiction (systeembeheerder Informant Software

B.V.) en Micros B.V. (hostingprovider, in het kader van ons Cloud Platform). Met beide partijen is een
Subverwerkersovereenkomst gesloten m.b.t. deze data.
Reden van vastlegging persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van de Klant van Informant Software worden vastgelegd in het kader van
klantencontact, contracten en facturering.
De persoonsgegevens van de klanten van Klant kunnen worden geraadpleegd in het kader van support en/of
dienstverlening. Het is soms nodig om klant data over te halen om zaken te controleren of uit te zoeken.
Hiermee heeft Informant tijdelijk zicht op deze data. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt alle
betrokken data van de server verwijderd.
Beveiliging gegevens
Alle medewerkers van Informant Software B.V. hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend met
betrekking tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt.
De server van Informant Software B.V. wordt onderhouden door Cloudiction te Broek en Waterland. Met
Cloudiction is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de veiligheid van alle data op de server van
Informant Software B.V. wordt gewaarborgd.
In geval van het overhalen van klantdata teneinde support te leveren, zal na het oplossen van de
supportvraag alle data onverwijld van de server worden verwijderd. De data wordt tijdelijk opgeslagen in een
daarvoor bestemde map op de server van Informant, welke wordt onderhouden en beveiligd door
Cloudiction. Deze data wordt echter op generlei wijze meegenomen in de back-up van Informant Software.
Het overhalen van data geschiedt enkel nog via het programma Informant zelf. Dit is alleen nog mogelijk na
akkoord van de verzender dat deze mogelijk persoonsgegevens verstuurt.
Cloudiction heeft de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
Verwerking
Wij verwerken op de volgende wijzen (Persoons)gegevens voor U:
In het kader van de opdracht, de Managed Services dienst, hebben wij inzicht in alle gegevens van
de beheerde systemen.
Alle data van de beheerde systemen worden, als onderdeel van de Back Up Onlinedienst, via het
internet getransporteerd naar een datacentrum.
De opdracht omvat geen wijziging of verwijdering van gegevens.
Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de
(Persoons)gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:
De toegang tot uw netwerk is beveiligd middels een firewall.
Uw servers en werkstations zijn middels software op de servers en werkstations beschermd tegen
virusinfectie.
Uw e-mailberichten worden alleen aangenomen vanaf één specifiek daarvoor ingerichte
oplossing. Deze oplossing onderzoekt ieder e-mailbericht op spam- en virus inhoud.
Uw servers worden actief beheerd, (systeem) berichten worden beoordeeld en zo nodig actief op
gehandeld.
Uw data is beschermd tegen verlies en een totaal verloren gaan (disaster). Uw data wordt lokaal
dagelijks veiliggesteld op een gescheiden medium (NAS). Uw data wordt tevens dagelijks
veiliggesteld in een extern datacentrum.
Uw medewerkers maken verbinding via een beveiligde HTTPS verbinding of een VPN tunnel naar
Uw netwerk omgeving. Het inloggen is beveiligd met een moeilijk wachtwoord. U kunt deze
wachtwoorden (laten) aanpassen.
De documentatie en verzoeken zijn beveiligd opgeslagen.

Klanten van Informant Software B.V. hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Informant Cloud
Platform. De hosting van dit Cloud Platform wordt gedaan door Micros Internetdiensten B.V. Omdat de data
van Klant in het beveiligde datacenter van Micros Internetdiensten B.V. wordt geplaatst, is met hostingpartij
een subverwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de veiligheid van alle data op de server wordt
gewaarborgd. De datacenters waarop de data wordt opgeslagen staan in Nederland.
Micros Internetdiensten B.V. heeft de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
Informant klanten maken verbinding via een beveiligde HTTPS verbinding naar de Informant
omgeving.
Het inloggen is beveiligd met een moeilijk wachtwoord; Informant kan deze wachtwoorden
aanpassen.
De Informant omgeving zelf is voorzien van antivirus, de gehele omgeving staat in het
productienetwerk bij Micros.
Klanten maken daarbij eerst verbinding met een portal server in de Demilitarized Zone (DMZ),
alleen deze DMZ server mag verbinding maken met de Informant productie servers.
Vanaf het internet is er een redundant Firewall geplaatst, tussen het internet en de DMZ waarbij
alleen de voor Informant benodigde porten open staan; tussen de DMZ en het productienetwerk
is er tevens een redundant firewall geplaats met ook daar alleen de benodigde porten open.
De firewalls zijn tevens voorzien van antivirus op het HTTPS verkeer.
Mocht er mail voor Informant gebruikt worden, waarbij de mail via de Micros servers loopt, dan is
daarvoor een redundant Barracuda antispam/-virus in gebruik (deze geldt niet als de mail van de
klant niet bij Micros is gehost).
Alle hardware is minimaal dubbel uitgevoerd, de klantdata wordt opgeslagen op een Storage
Area Network (SAN) met een dagelijkse back-up naar een tweede datacenter. De verbinding
tussen deze datacentra gaat via dedicated lijnen (dus niet via internet).
Toegang tot de datacenters kan alleen door of onder begeleiding van Micros engineers die zijn
voorzien van toegangspas en identificatiebewijs.
Als (persoons)gegevens door Micros Internetdiensten in externe datacenters worden opgeslagen,
moeten deze datacenters beschikken over een ISO27001 certificaat.

Schematisch overzicht Verwerking persoonsgegevens van Klant door Informant Software B.V.
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Data Pro Statement
Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaard clausules voor verwerkingen de
verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van Informant Software B.V., welke dit Data Pro
Statement heeft opgesteld.

Algemene informatie
1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:
Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen
Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met:
Monique den Braver
Tel: 0174-296189
E-mail: monique@informant.nl
2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf Informant versie 7.50
De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten
aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van
nieuwe versies via onze normale kanalen.
3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data
processor
Alle modules binnen de Productlijn Informant.
4. Omschrijving product/dienst
De software wordt ingezet voor het financieel en technisch beheer van vastgoed. Onder de
gebruikers bevinden zich huur- en VvE-beheerders, beleggers, verhuurmakelaars,
vastgoedbeheerders, etc.
5. Beoogd gebruik
Product is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:
Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Voor een complete lijst verwijzen wij u naar het
Register.
Bij dit product is wel rekening gehouden met de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of
dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.
6. Data processor heeft bij het ontwerpen van het product privacy by design op de volgende
wijze toegepast:
Het is mogelijk om in Informant een Register aan te maken. Met dit Register kunnen op eenvoudige
wijze persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens geminimaliseerd worden. Het invoeren
van (bijzondere) persoonsgegevens kan worden afgeschermd. Tevens is de applicatie voorzien van
standaard templates ten behoeve van het opvragen van gegevens door klanten en/of de
gebruikmaking van het right-to-be-forgotten, waarbij de persoonsgegevens anoniem kunnen
worden gemaakt.

7. Data processor hanteert voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst, zie deel 3 van dit
document.
8. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.

9. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:
Cloudiction
Micros Internetdiensten B.V.
Met beide partijen is een subverwerkersovereenkomst gesloten.
10. Data processor ondersteunt klanten op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:
In de Manager van Informant bestaat de mogelijkheid tot het invullen van een AVG Register ten
behoeve van het gebruik van Informant. Vanuit dit register kan door de ADMIN-gebruiker van Klant
worden bepaald, welke persoonsgegevens door medewerkers mogen worden vastgelegd
(gerechtvaardigd belang, overeenkomst, e.d.).
Vanuit deze functionaliteit is het mogelijk om persoonsgegevens te minimaliseren of te
anonimiseren, beide inclusief het verwijderen van bijbehorende documenten.
Tevens is voorzien in standaard templates voor het opvragen van persoonsgegevens door
betrokkenen.
In geval van een abonnement op Informant Software kan bij het verlopen van het contract een door
andere partijen in te lezen databestand worden gegenereerd. Na overdracht van dit bestand wordt
alle data van Klant door Informant verwijderd, behoudens de data waarop een wettelijke
bewaartermijn van toepassing is.
11. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de
persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen [3 maanden] op
zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn
(render inaccessible). Wanneer een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal deze
worden gehanteerd.

Beveiligingsbeleid
12. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn
product of dienst:
Ten behoeve van support wordt klantdata overgehaald en geplaatst op de server van Informant
Software. De data wordt overgehaald via een beveiligde lijn met 256 SSL-encryptie. Dit gebeurt
alleen via het programma Informant. De data wordt gezipt en Klant dient toestemming te geven
voor het verzenden van de data en het feit dat hiermee een potentieel datalek wordt gecreëerd.
Het zip-bestand wordt door een wachtwoord beveiligd, welke Klant te zien krijgt en dient door
te geven aan de helpdeskmedewerker.
De server, waarop klant data wordt geplaatst ten behoeve van support, wordt onderhouden
door Cloudiction. Voor de beveiligingsmaatregelen, zie Bijlage II van de Verwerkersverklaring.
Voor gebruikers van het Cloud Platform geldt dat hun data in een beveiligde private cloud
omgeving wordt geplaats in een Nederlands datacenter bij Micros Internetdiensten B.V. Voor de
beveiligingsmaatregelen, zie bijlage II van de Verwerkersverklaring.
Wanneer er data van Klant is overgehaald ten behoeve van support, zal deze data, na het
oplossen van het probleem, volledig van de server worden verwijderd.
Met alle medewerkers van Informant Software is een geheimhouding met betrekking tot
verwerkte persoonsgegevens van Klanten van kracht.

-

Na beëindiging van de overeenkomst tussen Klant en Informant Software zullen de
persoonsgegevens worden geanonimiseerd, tenzij hierop een wettelijke bewaartermijn van
toepassing is.

13. Data processor heeft de volgende certificeringen
Er zijn nog geen certificeringen beschikbaar. Informant Software B.V. is wel voornemens om,
zodra deze beschikbaar is, een certificering aan te vragen. Een IT-jurist zal hiervoor eerst een
compliance onderzoek uitvoeren.

Datalekprotocol
14. In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om
ervoor te zorgen dat klanten op de hoogte zijn van incidenten:
In geval van een ernstig datalek, waarbij betrokkenen mogelijk ernstig worden benadeeld,
informeert Informant Software de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt melding gemaakt van
de aard van het datalek, welke persoonsgegevens zijn gecompromitteerd en welke gevolgen dit
mogelijk kan hebben. Tevens zal Informant Software oplossingen formuleren en deze ook
toepassen om verdere mogelijke schade te beperken en een datalek in de toekomst te
voorkomen.
Indien blijkt dat het datalek nadelige gevolgen met betrekking tot de privacy van betrokken
personen heeft, zullen deze personen onverwijld worden geïnformeerd over het datalek.
Betrokkene wordt schriftelijk geïnformeerd over de aard van het datalek, welke
persoonsgegevens zijn gecompromitteerd en welke gevolgen dit mogelijk kan hebben. Met
deze informatie kan betrokkene een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De software staat bij Klant op de eigen server of in een Privat Cloud omgeving. Indien Informant
Software een datalek in de software ontdekt zal Klant onverwijld worden geïnformeerd.
Informant Software lost het datalek zo spoedig mogelijk op door middel van een service pack.

Verwerkersverklaring
Hieronder treft u de verwerkersverklaring aan, welke is opgesteld volgens de richtlijnen van Nederland ICT.

VERWERKERSVERKLARING

Op basis van de ondertekende overeenkomst tussen:
1.

‘Klant’; en

2.

Informant Software B.V., hierna te noemen ‘Leverancier’;

Hierna gezamenlijk ook genoemd ‘Partijen’ en afzonderlijk ‘Partij’
OVERWEGEN ALS VOLGT:
A.

Klant gaat gebruik maken van de diensten van Leverancier, zoals beschreven in onderhavige
verklaring en de getekende opdrachtverlening tussen Partijen, waarvan deze Verwerkersverklaring
deel uit maakt;

B.

Leverancier verwerkt in het kader van deze dienstverlening in opdracht van en ten behoeve van
Klant persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna
‘AVG’) waaronder gegevens zoals genoemd in Bijlage I.

C.

Klant wenst uit hoofde van de verplichtingen die op een verantwoordelijke rusten in de zin van de
AVG, alsmede in het kader van beveiliging, bepaalde additionele waarborgen schriftelijk vast te
leggen ten aanzien van het Verwerken van deze Persoonsgegevens en overige informatie door
Leverancier.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1

Begrippen Persoonsgegevens en Verwerken
De begrippen ‘Verwerken/Verwerking’ hebben de betekenis van Verwerking zoals gedefinieerd in
de AVG. Persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. In deze Verwerkersovereenkomst is Persoonsgegeven gedefinieerd als elk
gegeven betreffende een betrokkene waarvan persoonsgegevens worden Verwerkt, waarvoor
Klant als verantwoordelijke in de zin van de AVG moet worden beschouwd en Leverancier
anderszins kennis neemt, of kennis zou kunnen nemen in het kader van de in de overeenkomst
beschreven dienstverlening.

2

Geheimhouding, doel Verwerking en instructies
2.1
Leverancier zal, en zal ervoor instaan dat een ieder die handelt onder zijn gezag
a. de Persoonsgegevens en overige vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis nemen
geheimhouden, behoudens voor zover enig Nederlands of EU wettelijk voorschrift of
wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen tot mededeling verplicht – in welk geval
de Leverancier de Klant hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren tenzij die
wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt –
of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit;

b.

c.

2.2

de Persoonsgegevens slechts Verwerken in opdracht van en ten behoeve van Klant en
voor zover noodzakelijk in het kader van de overeengekomen dienstverlening,
behoudens voor zover enig Nederlands of EU wettelijk voorschrift of wettelijk
voorschrift van een EU lidstaat hen tot Verwerking verplicht – in welk geval de
Leverancier de Klant hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren tenzij die
wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt,
en alle schriftelijke instructies van Klant opvolgen; en
onverminderd hetgeen is bepaald onder 2.1b, de Persoonsgegevens niet (laten)
Verwerken voor enig ander doel en geen andere handelingen met Persoonsgegevens
uitvoeren dan overeengekomen in het kader van de dienstverlening.

Leverancier zal alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven waaronder de AVG.
Leverancier zal Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de Leverancier van
mening is dat een door de Klant gegeven instructie in strijd is met de AVG en/of overige
wet- en regelgeving.

3

Beveiliging
3.1
Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen in de zin van
de AVG teneinde de hiervoor genoemde Persoonsgegevens en overige vertrouwelijke
informatie van Klant te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige
Verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek, en
de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet
op de risico’s die de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens met zich
meebrengen. De maatregelen dienen er mede op gericht te zijn onnodige verzameling en
verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn schriftelijk
vastgelegd in Bijlage II en voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens
inzake beveiliging waaronder die van februari 2013. Klant is verantwoordelijk voor
verwerking van de Persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van het transport van
deze gegevens naar Leverancier en voor de beveiliging van dit transport.
3.2
Leverancier zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen. Indien de Klant aanvullende
maatregelen wil, zullen de redelijke kosten hiervan -in overleg met de Klant- in rekening
worden gebracht.

4

Audit
4.1
Leverancier stelt Klant in de gelegenheid de naleving van deze Verwerkersovereenkomst en
wettelijke bepalingen die op de Verwerking van de Persoonsgegevens van toepassing zijn,
periodiek te controleren. Leverancier zal daartoe onder meer de benodigde ruimte en
gegevens toegankelijk maken en ter beschikking stellen en zal alle medewerking verlenen
die redelijkerwijs kan worden gevraagd. De controle kan namens Klant worden uitgevoerd
door een (externe) onafhankelijke auditor. Wanneer Leverancier een eigen auditprocedure
heeft ingericht, zal Klant daar in beginsel bij aansluiten. Leverancier zal Klant en diens
auditor geen inzicht geven in bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens van andere klanten.
4.2
Indien uit een dergelijke controle blijkt dat Leverancier de Verwerkersovereenkomst en/of
toepasselijke wettelijke bepalingen die op de Verwerking van Persoonsgegevens van
toepassing zijn niet of niet geheel heeft nageleefd, zal Leverancier onverwijld na
kennisneming van de geconstateerde tekortkomingen, deze tekortkomingen herstellen. De
redelijke kosten die de leverancier maakt in het kader van de voorbereiding en uitvoering
van de audit kunnen – in overleg met de Klant - in rekening worden gebracht. Indien er
tekortkomingen worden geconstateerd die toe te rekenen zijn aan Leverancier, draagt
Leverancier de kosten voor de audit.
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Doorgifte buiten Nederland
Leverancier zal de hiervoor genoemde Persoonsgegevens slechts Verwerken in de Europese
Economische Gemeenschap en geen toegang geven tot deze Persoonsgegevens aan, en/of deze
Persoonsgegevens niet verstrekken aan een ontvanger buiten Europese Economische
Gemeenschap, tenzij Klant hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd, behoudens
voor zover enig Nederlands of EU wettelijk voorschrift of wettelijk voorschrift van een EU lidstaat
hen tot mededeling verplicht – in welk geval de Leverancier de Klant hierover onmiddellijk
schriftelijk zal informeren tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van
algemeen belang verbiedt.
Het is uitsluitend ter keuze van Klant of hij deze toestemming verleent en/of welke eventuele
voorwaarden hij verbindt aan deze toestemming.
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Onderaanneming
6.1
Leverancier zal de uitvoering van de dienstverlening niet geheel en niet gedeeltelijk aan
derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant. Klant heeft
het recht deze toestemming zonder opgave van reden te weigeren of aan deze
toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
6.2
Indien Klant voor het uitbesteden toestemming verleent, is Leverancier hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van diens onderaannemer. De
bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst zullen minimaal ook door deze
onderaannemer moeten worden nageleefd. Dit zal worden bepaald in de schriftelijke
overeenkomst tussen Leverancier en de onderaannemer.
6.3
Klant verleent Leverancier toestemming voor het laten verwerken van persoonsgegevens
door Cloudiction (KvK-nummer 55831788, gevestigd aan de Hellingweg 8 te Broek in
Waterland) bij de uitvoering van de overeenkomst. Cloudiction is de systeembeheerder van
Leverancier.
6.4
Indien Klant op grond van de overeenkomst met Leverancier gebruikt maakt van de cloudoplossing(en) die Leverancier biedt, verleent Klant aan Leverancier toestemming voor het
laten verwerken van persoonsgegevens door Micros B.V. (KvK-nummer 24160727,
gevestigd aan de Karel Doormanweg 5, Haven no.565 te Schiedam) bij de uitvoering van de
overeenkomst. Micros B.V. is de hostingprovider van Leverancier.
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Medewerking en informatie
7.1
Leverancier zal Klant onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur na constatering op de
hoogte stellen van:
a. Een beveiligingsincident of datalek in de geleverde software, of een schending van een
van de andere verplichtingen als opgenomen in deze Bewerkersovereenkomst.
b. Een klacht of verzoek (tot bijvoorbeeld inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of
afscherming) van een betrokkene waarvan Persoonsgegevens worden Verwerkt, en/of
c. Een verzoek of bevel van, of onderzoek door, een toezichthouder of ander bevoegde
autoriteit, voor zover dit is toegestaan ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving.
7.2
Leverancier zal Klant onverwijld alle informatie verstrekken en medewerking verlenen
waarom Klant verzoekt in het kader van de hierboven in artikel 7.1 onder a tot en met c
genoemde situaties. Leverancier zal aan Klant alle medewerking verlenen om de Klant in
staat te stellen toepasselijke privacy wet- en regelgeving na te leven waaronder inzake het
uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact
assessment) en/of naar aanleiding van (voorafgaande) raadpleging van een toezichthouder
of andere bevoegde autoriteit. De redelijke kosten die Leverancier hierbij maakt, kunnen
door hem aan Klant in rekening gebracht worden indien het beveiligingsincident niet toe te
rekenen is aan Leverancier.

7.3

7.4

Indien deze Verwerkersovereenkomst en/of het Contract op welke wijze dan ook eindigt
en/of op eerste verzoek van Klant, zal Leverancier:
a. Onmiddellijk ieder gebruik of nadere Verwerking in de zin van de AVG van de
Persoonsgegevens staken; en
b. In ieder geval binnen vijf (5) werkdagen ervoor zorgdragen dat alle documenten en/of
andere informatiedragers die Persoonsgegevens bevatten en/of daarop betrekking
hebben (waaronder alle kopieën in welke vorm dan ook) ter keuze van de Klant (i)
worden teruggegeven aan Klant en/of (ii) op schriftelijk verzoek van Klant worden
vernietigd, behoudens voor zover enig Nederlands of EU wettelijk voorschrift of
wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen verplicht de Persoonsgegevens te
bewaren – in welk geval de Leverancier de Klant hierover onmiddellijk schriftelijk zal
informeren tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van
algemeen belang verbiedt. De redelijke kosten die Leverancier maakt in het kader van
de uitvoering van deze bepaling, kunnen door hem – in overleg met Klant - aan Klant
in rekening worden gebracht.
Leverancier zal Klant schriftelijk informeren over relevante veranderingen met betrekking
tot de dienstverlening.
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Overige
8.1
Leverancier zal de Persoonsgegevens gescheiden houden van gegevens die zij voor zichzelf
of voor derden Verwerkt.
8.2
In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van deze Verwerkersovereenkomst en
een bepaling in een andere overeenkomst gesloten tussen Partijen (waaronder algemene
voorwaarden), prevaleert de bepaling in deze Verwerkersovereenkomst.
8.3
Deze Verwerkersovereenkomst zal worden aangepast in onderling overleg tussen Klant en
Leverancier indien dit is vereist ingevolge (toekomstige) toepasselijke wet- en regelgeving,
of indien andere persoonsgegevens worden Verwerkt dan voorzien bij het aangaan van de
Verwerkersovereenkomst.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te
bepalen door Leverancier is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan
tussen Partijen voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) deze
Verwerkersovereenkomst kennis te nemen.

BIJLAGE I
Leverancier verwerkt in het kader van deze dienstverlening in opdracht van en ten behoeve van Klant
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG) waaronder
gegevens als:
A. Gegevens van Klant
- Naam
- (Privé) Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer
- Uittreksel KvK
- Deurwaarder trajecten
B. Gegevens van klanten van Klant (bij het overhalen van data in het kader van support en
het gebruik van de cloudoplossing(en) van Informant)
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Bankrekeningnummer
- Uittreksel KvK
- Incasso trajecten
- ID-kaart, rijbewijs, paspoort
- Huurovereenkomsten
- Salaris specificatie
- Adressen ouders (bij verhuur aan studenten i.v.m. waarborg)
- Gezondheidsgegevens (mogelijk bewijs van invaliditeit, bijv. bij aangepaste woningen)
Deze gegevens kunnen aan de subverwerkers van Informant worden verstrekt. Dit zijn Cloudiction
(systeembeheerder) en Micros B.V. (hostingprovider).

BIJLAGE II

Leverancier zal organisatorische maatregelen treffen in de zin van de AVG teneinde de hiervoor genoemde
Persoonsgegevens en overige vertrouwelijke informatie van Klant te beveiligen tegen verlies, of tegen enige
vorm van onrechtmatige Verwerking, zoals genoemd in Artikel 3.1.
Leverancier maakt in opdracht van Klant gebruik van de klantdata om reden van:
- Het opsporen van fouten in de software
- Het opsporen van fouten in de boekhouding van Klant
Bij het overhalen van data van Klant door Leverancier wordt rekening gehouden met het volgende:
- Het overhalen van data geschiedt alleen na en met toestemming van Klant
- Het overhalen van data geschiedt alleen wanneer hier noodzaak toe bestaat
- Het overhalen van data geschiedt over een beveiligde lijn d.m.v. een 256 SSL-encryptie
- Na het overhalen van de data wordt deze op de server van Leverancier in een speciaal
toegewezen en door middel van een wachtwoord beveiligde map geplaatst
- De data is alleen toegankelijk voor medewerkers van Leverancier
- De data wordt voor de duur van de voorkomende werkzaamheden bewaard. Wanneer de
situatie is opgelost c.q. afgerond, wordt de data van Klant volledig van de server verwijderd en
vernietigd.
In geval van gebruikmaking van het Informant Cloud Platform:
Conform artikel 6.2 is subverwerker gehouden aan al het gestelde in deze Verwerkersverklaring tussen Klant
en Leverancier. Dit zal worden bepaald in de schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en de
subverwerker c.q. onderaannemer
In voorkomende gevallen schakelt Informant haar systeembeheerder Cloudiction in voor de
verwerking van de persoonsgegevens van Klant. Cloudiction heeft de volgende
beveiligingsmaatregelen getroffen:
Verwerking
Wij verwerken op de volgende wijzen (Persoons)gegevens voor U:
- In het kader van de opdracht, de Managed Services dienst, hebben wij inzicht in alle gegevens
van de beheerde systemen.
- Alle data van de beheerde systemen worden, als onderdeel van de Back Up On-line dienst, via
het internet getransporteerd naar een datacentrum.
- De opdracht omvat geen wijziging of verwijdering van gegevens.
Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de
(Persoons)gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:
- De toegang tot uw netwerk is beveiligd middels een firewall.
- Uw servers en werkstations zijn middels software op de servers en werkstations beschermd
tegen virusinfectie.
- Uw e-mailberichten worden alleen aangenomen vanaf één specifiek daarvoor ingerichte
oplossing. Deze oplossing onderzoekt ieder e-mailbericht op spam- en virus inhoud.
- Uw servers worden actief beheerd, (systeem) berichten worden beoordeeld en zo nodig actief
op gehandeld.
- Uw data is beschermd tegen verlies en een totaal verloren gaan (disaster). Uw data wordt
lokaal dagelijks veiliggesteld op een gescheiden medium (NAS). Uw data wordt tevens
dagelijks veiliggesteld in een extern datacentrum.

-

-

Uw medewerkers maken verbinding via een beveiligde HTTPS verbinding of een VPN tunnel
naar Uw netwerk omgeving. Het inloggen is beveiligd met een moeilijk wachtwoord. U kunt
deze wachtwoorden (laten) aanpassen.
De documentatie en verzoeken zijn beveiligd opgeslagen.

Derden
Wij schakelen in deze geen derden (subverwerkers) in bij het uitvoeren van de opdracht, anders dan
hieronder genoemde partij(en).
Bij het gebruik van de cloud-oplossing(en) Informant wordt hostingprovider Micros B.V. ingeschakeld.
Micros heeft de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
- Informant klanten maken verbinding via een beveiligde HTTPS verbinding naar de Informant
omgeving.
- Het inloggen is beveiligd met een moeilijk wachtwoord; Informant kan deze wachtwoorden
aanpassen.
- De Informant omgeving zelf is voorzien van antivirus, de gehele omgeving staat in het
productienetwerk bij Micros.
- Klanten maken daarbij eerst verbinding met een portal server in de Demilitarized Zone (DMZ),
alleen deze DMZ server mag verbinding maken met de Informant productie servers.
- Vanaf het internet is er een redundant Firewall geplaatst, tussen het internet en de DMZ
waarbij alleen de voor Informant benodigde porten open staan; tussen de DMZ en het
productienetwerk is er tevens een redundant firewall geplaats met ook daar alleen de
benodigde porten open.
- De firewalls zijn tevens voorzien van antivirus op het HTTPS verkeer.
- Mocht er mail voor Informant gebruikt worden, waarbij de mail via de Micros servers loopt,
dan is daarvoor een redundant Barracuda antispam/-virus in gebruik (deze geldt niet als de
mail van de klant niet bij Micros is gehost).
- Alle hardware is minimaal dubbel uitgevoerd, de klantdata wordt opgeslagen op een Storage
Area Network (SAN) met een dagelijkse back-up naar een tweede datacenter. De verbinding
tussen deze datacentra gaat via dedicated lijnen (dus niet via internet).
- Toegang tot de datacenters kan alleen door of onder begeleiding van Micros engineers die
zijn voorzien van toegangspas en identificatiebewijs.

