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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)1
Persoonsgegevens
IIN verwerft bedrijfsgegevens met als doel contact te onderhouden. Afhankelijk van de
door u gebruikte service en functionaliteiten kunnen wij de volgende gegevens van u
registreren:
•
•
•
•

zakelijke NAW-gegevens
naam contactpersoon
zakelijk telefoonnummer
zakelijk e-mailadres

Alle basisgegevens die wij registreren, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande basisgegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden (mede afhankelijk van welke service of functionaliteiten u gebruikt):
•
•

om te zorgen dat u gebruik kunt maken van IIN-programma en service;
om gericht met u te kunnen communiceren.
Informatieverstrekking aan derden

Zoals overeenkomstig verstrekken wij geen gegevens aan derde partijen, tenzij dit
wettelijk verplicht is of op uw verzoek. Indien gewenst kunt u inzage in uw
contactgegevens krijgen door contact op te nemen met IIN.
In de basis verzamelt IIN product- en voedingsinformatie en stelt deze informatie
beschikbaar aan u als eindgebruiker. Deze informatie is alleen voor u toegankelijk
middels ‘IIN Consumers’, ‘IIN Suppliers’ of ‘IIN Verslinq’. Kortom: in uw eigen
omgeving. Daarbij maakt IIN gebruik van de beveiliging met SSL; het welbekende
groene slotje.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo geven wij alleen geautoriseerde
personen toegang tot uw gegevens. Op deze manier is de toegang tot uw gegevens
afgeschermd. Tevens wordt de software regelmatig op veiligheidsmaatregelen geüpdatet.
Daarmee zijn uw organisatie en zakelijke persoonsgegevens beschermd
Na beëindiging van de licentieovereenkomst met IIN worden uw bedrijfsgegevens binnen
6 maanden verwijderd of eerder op uw verzoek. Daarbij worden tevens uw zakelijke
gegevens verwijderd uit ons systeem. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens maximaal 6
maanden bewaren na beëindiging van de licentieovereenkomst. Uitgezonderd hierop zijn
de gegevens die wij langer moeten bewaren aangezien de wet ons daartoe verplicht.
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Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpt IIN u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
zakelijke persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan
hebt u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de
privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht: Wet bescherming persoonsgegevens
Bedrijven en overheden zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken
te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aangezien wij enkel productinformatie
koppelen met derden en geen zakelijke persoonsgegevens verstrekken, achten wij de
kans op een datalek zeer laag. Mocht er desondanks toch een lek zijn, dan hanteren wij
daarbij de volgende procedure:
Impact HOOG = ernstig
1. Na melding onderzoeken wij direct de mogelijk impact.
2. Als de impact hoog is, melden wij dit direct bij Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Er vindt zo spoedig mogelijk een gesprek plaats met betrokkenen en ICTfunctionaris of de melder.
4. Tijdens het gesprek komen alle benoemde punten aan bod.
5. Er wordt een actielijst met planning opgesteld met actiehouders.
6. De benodigde acties worden uitgevoerd conform planning.
7. Het eindresultaat wordt beoordeeld en vastgesteld.
8. Indien gewenst wordt het eindresultaat gecommuniceerd met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Impact LAAG
1. Na melding onderzoeken wij direct de mogelijk impact.
2. Er vindt zo spoedig mogelijk een gesprek plaats met betrokkenen en ICTfunctionaris of de melder.
3. Tijdens het gesprek komen alle benoemde punten aan bod.
4. Er wordt een actielijst met planning opgesteld met actiehouders.
5. De benodigde acties worden uitgevoerd conform planning.
6. Het eindresultaat wordt beoordeeld en vastgesteld.

