Identity Cloud is een product, ontwikkeld door Verloop drukkerij

Privacy Policy Identity Cloud
Identity Cloud hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Identity Cloud houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval
•
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
dit privacy beleid.
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.

Als Identity Cloud zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan
dit via onderstaande contactgegevens:

Identity Cloud

Ohmweg 31
2952 BD Alblasserdam
E info@identitycloud.nu
T 078 691 28 99

Verantwoordelijke: G.J.R. Kleinbloesem

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Identity Cloud verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
• Het aangaan van overeenkomsten
• Het instellen voor uw account
• Voor het afleveren van uw grafisch product
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van je gebruiken:
• naam
• adres
• woonplaats
• telefoon
• email

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het onderhoud van de software van
Identity Cloud.
Wij als Identity Cloud geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten
de EU.

Bewaartermijn

Identity Cloud bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer
gegevens aanvulling geven op orderinformatie worden deze, samen met de
bewuste order, gearchiveerd na het afsluiten van de order.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we de volgende maatregelen genomen;
ICT is een belangrijk aspect wanneer het gaat om de continuïteit van onze
organisatie. Om deze reden zijn diverse maatregelen genomen om de continuïteit
van zowel hard- als software evenals de integriteit van de (bedrijfskritische) data te
kunnen waarborgen:
• De toegang tot data is beveiligd. Alleen gebruikers met een gebruikersnaam en
een wachtwoord hebben toegang tot (delen van) de data;
• Wij hanteren een wachtwoordenbeleid.
• Op basis van rechten en rollen wordt geautomatiseerd invulling gegeven aan
functiescheiding doordat via autorisaties functies worden toegekend aan onze
medewerkers. Hierdoor kunnen registrerende, bewarende en beschikkende
functies van elkaar gescheiden worden. Functiescheiding geldt zowel

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

voor systeembeheerfuncties als voor het gebruik van de (administratieve)
softwaresystemen;
Er mag geen data worden opgeslagen op losse media zoals USB-sticks,
notebooks, tablet-pc’s en smartphones.
De toegang tot mobiele apparaten zoals notebooks, tablet-pc’s en smartphones
is beveiligd met een toegangcode om te voorkomen dat derden (onbevoegd)
toegang krijgen tot de data;
(Geactiveerde) computers (ook laptops, smartphones en andere mobiele
apparaten) dienen onder toezicht te blijven van de eigenaar en mogen niet
(zonder beveiliging) onbeheerd achter gelaten worden (zoals in auto, trein, etc.);
Data wordt opgeslagen op de centrale server. Het is niet toegestaan om
relevante bestanden lokaal op de pc op te slaan mede in verband met
het maken van back-ups en de toegankelijkheid tot de bestanden door
andere medewerkers. Daarnaast ontstaat verlies van data bij een eventuele
stroomuitval;
Onze systemen zijn centraal beveiligd tegen virussen en spyware door middel
van antivirussoftware, antispywaresoftware en een firewall;
De centrale server staat in een aparte serverruimte. De toegang tot de
serverruimte is afgesloten.
Voor het beschikbaar houden van data hanteren wij een back-up-procedure
inclusief het periodiek testen van het terugzetten. Iedere nacht wordt een backup gemaakt naar een andere locatie. De back-up wordt buiten het kantoorpand
bewaard. Periodiek wordt door de Afdeling ICT het terugzetten van een back-up
getest op een juiste werking;
De updates van besturingssystemen op zowel de pc’s (alsmede notebooks,
tablet-pc’s en smartphones) worden door de Afdeling ICT verwerkt;
Onze server is gekoppeld aan een noodstroomvoorziening (door middel van
een UPS). Hierdoor wordt corruptie van data door stroomuitval voorkomen. De
server en eventuele andere opslagsystemen die aan de noodstroomvoorziening
zijn gekoppeld, worden automatisch afgesloten indien de stroomuitval te lang
duurt;
Minimaal eenmaal per jaar wordt de bedrijfszekerheid van en de risico’s
rondom de kritieke systemen door de Afdeling ICT samen met het externe
automatiseringsbedrijf geëvalueerd.

Wachtwoord beleid

Verloop drukkerij hanteert een sterk wachtwoordbeleid.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen
u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen
we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!

