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AVG verklaring 
Veilig Op Stap B.V.  

Datum : 24 mei 2018   

Beste Veilig Op Stap relatie,  

In dit document vindt u onze AVG -verklaring:  

  

Inleiding 

 

In het kader van de Europese wetgeving omtrent gegevensbescherming  
wordt in dit document beschreven: 

- Welke gegevens opgeslagen worden 
- Met welk doel de gegevens opgeslagen worden 
- Waar de gegevens worden opgeslagen 
- Hoe de gegevens zijn beveiligd 
- Wanneer de gegevens worden verwijderd 
- Door wie deze gegevens worden beheerd  

Algemene beleidsbepalingen omtrent gegevens bescherming van VOS: 

 

- Gegevens worden nooit zonder toestemming van de opdrachtgever 
verstrekt aan derden. 

- Bij vertrek van een medewerker worden wachtwoorden die bij deze 
persoon bekend zouden (kunnen) zijn, gewijzigd. 

- VOS maakt regelmatig backups van zowel haar file-systemen 
als de databases.  

Acceptatieverklaring opdrachtgever: 

 

Door ondertekening van de aan u verzonden offerte danwel contract verklaart u 
voldoende te zijn geïnformeerd over gegevensbescherming in het kader van de AVG 
en daar tevens mee akkoord te gaan.  

Veilig Op Stap B.V.      

Drs ing. Dick Bakker 
Directeur 
Bijlage: Matrix met toelichting op gegevens bescherming in kader AVG  

Veilig Op Stap B.V. 
Oost-Vlisterdijk 20 

2855 AC Vlist 
KvK 58417125 

IBAN NL48RABO0102087423 
BTW nr. NL853031265B01 
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Bijlage: Gegevensmatrix in kader AVG 

 
Qua locaties van de gegevens kent VOS de volgende varianten: 
L1: In documenten op een filesysteem van een van de fysieke servers;  
       deze staan niet in de cloud maar in een extern datacenter. 
L2: In een database op een van de fysieke servers; deze staan niet 
       in de cloud maar in een extern datacenter.  

Qua beveiliging van gegevens kent VOS de volgende varianten: 
B1: Fysiek middels toegangscontrole met aanmelding vooraf bij datacenter 
B2: Elektronisch via https en login beveiliging  

Qua verwijdering van gegevens kent VOS de volgende varianten: 
V1: Binnen één maand na de administratieve en eventueel financiële afhandeling 
       als gevolg van beëindiging van de overeenkomst 
V2: 3 kalender maanden na de maand waar de gegevens betrekking op hebben 
       óf (indien de opdrachtgever dit wenst) een andere termijn.  

GPS heeft betrekking op de coördinaten van de positie van de gebruiker van het 
VOS-product. Dit vormt de kern van het product c.q. de dienst.  

MOL staat voor Melder Op Locatie . Dit is feitelijk een actieve RFID tag waar een 
bepaalde (meestal indoor-) locatieomschrijving aan gekoppeld wordt. Dit is optioneel.  

Gegevens Doel Locatie Beveiliging Verwijdering

 

Beheerd door 
NAW Offerte en 

contract 
L1 B1 V1 VOS 

Telefoon-nr

 

Contact met 
opdrachtgever

 

L1 B1 V1 VOS + klant 

Email adres

 

Contact met 
opdrachtgever

 

L1 B1 V1 VOS + klant 

IBAN Uitbetaling 
opbrengsten 
090x-diensten

 

L1 B1 V1 VOS 

GPS Bepaling van 
iemands 
outdoor 
positie 

L2 B1+B2 V2 VOS + klant 

MOL Bepaling van 
iemands 
indoor positie 

L2 B1+B2 V2 VOS + klant 
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0 

 

0 
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