
Technische en organisatorische maatregelen 

(Sub)verwerker heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen ter 

bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking: 

(Sub)verwerker heeft een ISO 27001:2013 gecertificeerd informatie-beveiligingssysteem 

opgezet. Dat begin april 2018 afgerond is. 

Onderwerp Omschrijving Vogelaar 

Informatie-

beveiligings-

beleid 

Vogelaar heeft een schriftelijk beleid over informatiebeveiliging en 

informatiebeveiliging is onderdeel van onze arbeidscontracten, 

huishoudelijk reglement of aanvullende reglementen. De directie 

controleert en beoordeelt minstens jaarlijks de kwaliteit van de 

informatiebeveiliging en eventuele incidenten. 

Organiseren van 

informatie-

beveiliging 

Vogelaar heeft verantwoordelijken vastgesteld voor technische en 

organisatorische beheersmaatregelen. Mobiele apparaten en telewerken 

zijn daarbij ook beschreven, De bijbehorende taken zijn gespecificeerd. 

Vogelaar onderhoudt contact met deskundigen. 

Veilig personeel Vogelaar screent haar medewerkers indien nodig, controleert hun 

competenties en noodzakelijke opleiding, en zorgt ervoor dat ze bij 

vertrek de regels blijven naleven. 

Beheer van 

bedrijfs-

middelen 

Voor relevante bedrijfsmiddelen (apparatuur / software) heeft Vogelaar 

vastgelegd wie we mogen gebruiken en hoe dit moet. Informatie van 

Verwerkingsverantwoordelijke krijgt binnen ons bedrijf de juiste 

classificatie. Digitale informatie, gegevensdragers én gerealiseerd fysiek 

product draagt Vogelaar volgens een vastgestelde procedure aan ons of de 

eindklant over (inclusief de wijze van transport) zonder dat anderen hier 

toegang tot krijgen. 

Toegangs-

beveiliging 

Zo min mogelijk, en alleen de juiste medewerkers, krijgen toegang tot 

onze informatie. Hiervan is een overzicht opgesteld en met ons 

gecommuniceerd. De netwerken die toegang geven tot deze informatie 

zijn technisch zo ingericht dat dit gewaarborgd is. Vogelaar kan steeds 

herleiden welke unieke gebruiker toegang heeft gehad tot onze informatie: 

deze toegang is alleen verkregen via goed gebruik van sterke 

wachtwoorden.  

Cryptografie Vogelaar heeft voor ons beschreven hoe ze beveiligde verbindingen 

(bijvoorbeeld https/ftps) toepast en wat onze verdere beleid/werkwijze 

met betrekking tot Cryptografie is. 

Fysieke 

beveiliging en 

beveiliging van 

de omgeving 

De Verwerkingsverantwoordelijke informatie is alleen toegankelijk op 

plekken die fysiek beveiligd zijn tegen ongewenste toegang. Vogelaar 

registreert al haar bezoekers op deze plekken (inclusief leveranciers). 

Vogelaar heeft op de relevante plekken clean desk en clear screen beleid. 

Beveiliging 

bedrijfsvoering 

Vogelaar wijzigt haar werkwijze of beheersmaatregelen niet zonder dat zij 

ons over relevante wijzingen informeert. Vogelaar treft maatregelen tegen 

malware, maakt back-ups, en registreert incidenten (ook in automatische 

logs). Alleen de ICT-beheerders van Vogelaar mogen software installeren 



of veranderen in haar organisatie. Vogelaar zorgt ervoor dat audits haar 

bedrijfsvoering en werkzaamheden voor ons niet verstoren. 

Communicatie-

beveiliging 

Vogelaar maakt gebruik van moderne voorzieningen voor het inrichten van 

haar netwerk en clouddiensten. Vogelaar heeft daarvoor een tekening van 

haar IT-infrastructuur waaruit afdoende beveiliging blijkt. Bij het 

communiceren en archiveren van informatie gebeurt dit veilig, ontstaan er 

geen duplicaten, en worden archiveringstermijnen niet overschreden. 

Vogelaar legt partijen waar relevant geheimhouding op – dit kunt Vogelaar 

aantonen. 

Acquisitie, 

ontwikkeling en 

onderhoud van 

informatie-

systemen 

Vogelaar heeft procedures voor wijzigingen aan de voor 

Verwerkingsverantwoordelijke relevante systemen, betrekt ons bij het 

testen hiervan en informeert ons tijdig over voorgenomen wijzigingen en 

relevante testresultaten.  

Leveranciers-

relaties 

Vogelaar koopt relevante middelen in bij betrouwbare leveranciers die 

Vogelaar – wanneer relevante – dezelfde verplichtingen oplegt als wij aan 

Vogelaar opleggen. Indien Vogelaar een leverancier (bijvoorbeeld van een 

cloudoplossing) gebruikt voor het verwerken van onze gegevens dan 

monitort Vogelaar de beschikbaarheid en juistheid van de dienstverlening 

en heeft Vogelaar beschreven hoe zij actie onderneemt om 

beschikbaarheid te garanderen. 

Beheer van 

informatie-

beveiligings-

incidenten 

Vogelaar registreert incidenten en heeft een verantwoordelijke aangewezen 

voor het afhandelen van incidenten: ook heeft Vogelaar een 

contactpersoon aangewezen voor meldingen door ons. Vogelaar 

rapporteert incidenten aan ons die betrekking hebben op informatie die 

door ons verstrekt is, of die gaat over de betrouwbaarheid van systemen 

die onze informatie verwerken. 

Informatie-

beveiligings-

aspecten  

van 

bedrijfs-

continuïteits-

beheer 

Vogelaar heeft beschreven welke voorzieningen zij getroffen heeft zodat 

zij onze opdracht uit kan blijven voeren, en informatiebeveiliging van onze 

gegevens kan blijven garanderen bij voorspelbare verstoringen en 

incidenten. Daaronder vallen tenminste stroomuitval, uitval van 

netwerkverbindingen en uitval van IT-systemen en productiemiddelen.  

Naleving Vogelaar informeert Verwerkingsverantwoordelijke wie binnen haar 

organisatie verantwoordelijk is voor de naleving van wet- en regelgeving, 

met name wetten rondom persoonsgegevens/privacy en intellectueel 

eigendom/auteursrecht/merkenrecht. Vogelaar beschrijft welke controles 

(bijvoorbeeld penetratietest of audits) zij uit laat voeren om de juiste 

werking van haar beheersmaatregelen te valideren. 

 

 


