Privacy Statement
Equivalence B.V. / Equivalence Personal Expertise B.V. / Equivalence Risk B.V. (hierna: Equivalence) hecht groot
belang aan het beschermen van de privacy en is daarbij gehouden aan de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming) en de
Uitvoeringswet AVG (hierna: AVG).
De AVG kent meerdere rollen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Equivalence verricht op grond van een onderliggende Overeenkomst dienstverlening voor Opdrachtgever.
In het kader van de door Equivalence uit te voeren dienstverlening wordt Opdrachtgever conform de betreffende
Overeenkomst gezien als Verwerkingsverantwoordelijke en Equivalence als Verwerker.
Dit Privacy Statement legt de wederzijdse rechten en plichten vast, waarbij bijlage 1 een overzicht betreft van de
betreffende Categorieën Betrokkenen en Persoonsgegevens en waarbij
1.

Verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig
diens opdracht zoals vastgelegd in de Overeenkomst; conform diens instructies en verantwoordelijkheid.

2.

De gegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt (deels) privacygevoelig
zijn.

3.

De AVG aan Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende
waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking
tot de te verrichten verwerkingen.

4.

Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend
beveiligingsniveau gelet op de aard van Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt.

5.

Verwerker voor de gegevensopslag gebruik maakt van Sharepoint van MS Office, welke beveiligd is met een
Secure Socket Layer en beschikt over een SHA2 certificaat. Daarnaast is op de computers van Verwerker
Security manager AV defender actief en gebruikt Verwerker voor de toegang naar de gegevensopslag Multi
Factor Authentication. Verwerker voor de registratie van de gegevens van haar contactpersonen van
Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van Teamleader. Teamleader is beveiligd met een Secure
Socket Layer en maakt gebruik van Multi Factor Authentication.

6.

Verwerker haar medewerkers en ingehuurde zelfstandigen (subverwerkers) toegang geeft tot de
persoonsgegevens, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze medewerkers en
ingehuurde zelfstandigen (subverwerkers) nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierbij
worden deze gegevens als vertrouwelijk behandeld. Met subverwerkers is een verwerkingsovereenkomst
gesloten ter borging van rechten en verplichtingen.

7.

Verwerker zich verplicht de afspraken met Verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van
Persoonsgegevens conform de Overeenkomst na te leven, (i) Persoonsgegevens nimmer aan een derde te
verstrekken, dan wel een derde toegang te verlenen tot Persoonsgegevens, zonder dat Verwerker hiervoor
middels een machtiging schriftelijk toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, (ii) met
uitzondering van informatieverstrekking aan instanties die deel uitmaken van de dienstverlening zoals
beschreven in de Overeenkomst, en (iii) Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in het kader van het doel,
en Persoonsgegevens voor geen enkel ander doel te gebruiken of aan te wenden, (iv) een verwerkingsregister
bijhoudt waaruit soorten persoonsgegevens en doel van gebruik volgt (v) bij de verwerking van
Persoonsgegevens zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes ter zake van de
bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen de AVG.

8.

Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stelt van inbreuken op de beveiliging,
bedoeld in artikel 33.2 AVG, die leiden tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige
nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

9.

Verwerker de verplichtingen in het kader van de ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke
boetebevoegdheid Cbp’, Stb 2015,230 in acht neemt, dan wel Verwerkingsverantwoordelijke faciliteert inzake
zelfstandige verplichtingen.

10. Verwerker zich verplicht Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid te stellen te controleren dat de
verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De kosten voor
een controle kunnen door Verwerker bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening worden gebracht.
11.

Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen tien werkdagen nadat Verwerkingsverantwoordelijke een verzoek van een werknemer, hierna te
noemen “Betrokkene”, om mededeling heeft ontvangen, aan Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk alle
informatie die Verwerkingsverantwoordelijke nodig mocht hebben om te kunnen voldoen aan de in artikel 15
AVG vervatte mededelingsplicht aan Betrokkene.
Verwerker wijzigt, vult aan of verwijdert op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de opgeslagen
Persoonsgegevens van Betrokkene.

12. Verwerker de Persoonsgegevens alleen met toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke buiten de
Europese Economische Ruimte verwerkt.
13. Verwerkingsverantwoordelijke verplicht Verwerker om de in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke
verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Verwerkingsovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij
de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan
wel op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke.
14. Verwerkingsverantwoordelijke er voor in staat dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is
en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving.
Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker eveneens voor aanspraken van derden op grond van zulke
schade.
15. Verwerker heeft een data protection officer aangesteld ter controle van de naleving van haar verplichtingen
op grond van de AVG.
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Bijlage 1
Categorieën betrokkenen


Contactpersonen



(Ex-)medewerkers

Persoonsgegevens


NAW-gegevens



Geboortedatum



BSN



E-mailadres



Telefoonnummer vast en mobiel



Parttimepercentage



Startdatum dienstverband



Einddatum dienstverband



Premieloonsommen



Afgedragen premies



ZW beschikkingen



Arbeidsongeschiktheidsbeschikkingen



Doelgroepregister UWV



Doelgroepverklaringen Gemeente en UWV

3

