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Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is gemaakt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Bijzondere persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens gebruikt of verwerkt. Dit zijn persoonsgegevens
over:
• ras of etnische afkomst
• politieke opvattingen religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
• lidmaatschap vakbond
• genetische en biometrische gegevens met het oog op identificatie
• gezondheid
• seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
• strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten
Proportionaliteit
Uitgangspunt is dat er voor de continuïteit van de werkzaamheden niet meer gegevens worden
verzameld en bewaard dan voor de voortgang strikt noodzakelijk is. Zo wordt voor het geregeld
ontvangen van ‘nieuwsbrieven’ uitsluitend gebruik gemaakt van voor- en achternaam en het emailadres en deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden.
Beveiligingsbeleid
Plan W houdt zich volgens de AVG aan de principes van Privacy by design en Privacy by default.
Privacy by design betekent dat diensten en processen dusdanig ontwikkeld worden dat de
privacy van de betrokkene te allen tijde gewaarborgd blijft. Dit betekent onder andere het opslaan
en transporteren van persoonsgegevens door middel van een hedendaags geaccepteerde vorm
van encryptie, bescherming van digitale apparatuur volgens een hoge standaard (firewalls, virusen randsomware protectie), gebruik van voor computerinbraak minder gevoelige apparatuur, een
wachtwoord-beleid dat voorziet in toepassing van unieke en complexe wachtwoorden en een
verbod op het gebruik van openbare WiFi-netwerken. Privacy by default heeft betrekking op
standaardinstellingen van een dienst, deze zijn standaard altijd zo privacy-vriendelijk als mogelijk.
Opslag gegevens
Opslag van gegevens vindt extern plaats op Google Drive en van de gegevens wordt dagelijks
een backup gemaakt op een externe harde schijf. Administratieve klantgegevens gegevens
worden extern vastgelegd op Yoursminc. Toegang tot deze gegevens heeft Dick Termond,
eigenaar van Plan W. Deze externe partijen zijn niet gemachtigd om met de gegevens die bij hen
zijn opgeslagen iets anders te doen dan ze veilig bewaren.
Datalekken
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Datalekken zullen conform de wettelijke eisen (binnen 72 uur melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens) worden behandeld. Als een datalek ongunstige gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen kan hebben, dan zullen deze daarvan op de hoogte worden gesteld.
Klachten
Betrokkenen kunnen zich in geval zij een klacht hebben omtrent de privacy van hun gegevens bij
Plan W wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke (Dick Termond, d.termond@planw.org of
0651 223607) of zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Register verwerkingsactiviteiten
1. Abonnementen op informatie en ondersteuning
• Gegevensverantwoordelijke: Dick Termond, eigenaar Plan W
• Groepen waar gegevens van worden verwerkt: leden van ondernemingsraden, ambtelijk
secretarissen, bestuurders en HR-managers.
• Categorieën persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres.
• Doeleinden: de gegevens worden verzameld om de gevraagde informatie of ondersteuning
mogelijk te maken.
• Er worden uitsluitend die gegevens verzameld die voor dit doel vereist zijn.
• Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
• Wie heeft toegang en mag toegang hebben tot deze gegevens: Dick Termond, eigenaar Plan W.
• Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.
• Gegevens worden gewist op het moment dat door gebruiker wordt aangegeven dat hij geen
prijs meer stelt op de dienstverlening of de dienstverlening stopt.
2. Gegevens opdrachtgevers
• Gegevens-verantwoordelijke: Dick Termond, eigenaar Plan W
• De gegevens die voor dit doel worden verzameld zijn:
• Naam van de organisatie
• Naam-, e-mailadres en telefoonnummer van de opdrachtgever en contactpersoon of de
gegevens nodig voor facturatie (financiële afdeling).
• Er worden geen groepsgewijze gegevens bewaard ten aanzien van opdrachtgeverschap.
• NAW-gegevens van de organisatie.
• IBAN-nummer van de organisatie.
• Voor dit doel worden oﬀertes, opdrachtbevestigingen en facturen gebruikt. Deze worden
electronisch opgeslagen en bewaard volgens de door de wet vereiste termijnen.
• De gegevens worden bij de volgende derde partijen electronisch of fysiek opgeslagen:
Yoursminc (boekhoudprogramma) en Fisbizz BV vanwege boekhouding (Vlotlaan 505, 2681
TW Monster).
Doeleinden:
de gegevens worden verzameld en bewaard om een goede en te verantwoorden
•
administratie en boekhouding mogelijk te maken.
• Er worden uitsluitend die gegevens verzameld die voor dit doel vereist zijn.
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• Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
• Wie heeft toegang en mag toegang hebben tot deze gegevens: Dick Termond, eigenaar Plan W.
• Gegevens worden vernietigd op het moment dat de wettelijke vereiste bewaartermijn verstrijkt
(5 jaar).
3. E-mailadressen
• Gegevens-verantwoordelijke: Dick Termond, eigenaar Plan W
• Voor zover er e-mailadressen van groepen worden verzameld en bewaard (zie 1.) gebeurt dat
niet voor de e-mailadressen die geautomatiseerd worden opgeslagen bij beantwoording van
emails.
• Categorieën persoonsgegevens: de gegevens die verstrekt worden via een e-mailbericht. Deze
gegevens zijn verschillend per persoon, maar betreﬀen nooit meer dan e-mailadres, voor-, en
achternaam, de organisatie waarbij deze persoon werkzaam is, zijn functie en telefoonnummer.
• Doeleinden: de gegevens worden bewaard om adequate dienstverlening te kunnen verzorgen
voor degene die contact zoeken met Plan W of daar klant zijn.
• Er worden uitsluitend die gegevens verzameld die voor dit doel vereist zijn.
• Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
• Wie heeft toegang en mag toegang hebben tot deze gegevens: Dick Termond, eigenaar Plan W.
• Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.
• E-mailadressen worden gewist op het moment dat langer dan twee jaar geen actief contact
meer is geweest of blijkt dat de gegevens niet langer correct zijn en niet verbeterd kunnen
worden.
• De bewaringstermijn van E-mailberichten is in principe zonder einde. Dit maakt het mogelijk om
bij hernieuwd contact, geschillen of vragen een beroep te doen op de inhoud van berichten.
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