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Inleiding 

Bisnode AB is onderdeel van Bisnode Business Information Groep. In deze privacy informatie 
leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt ook 
aanvullende informatie vinden op onze webpagina, www.bisnode.com. Onze locale Bisnode 
vestiging is de Verwerkingsverantwoordelijke van de in dit document beschreven gegevens. Voor 
de volledige lijst kunt u onze webpagina raadplegen. 

www.bisnode.com
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Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens ? 

Bisnode verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u korte 
informatie over de doeleinden verbonden aan onze verwerking binnen de Bisnode Groep. Houd er 
rekening mee dat niet alle doeleinden in alle landen gebruikt mogen worden. Voor meer 
gedetailleerde informatie kunt u terecht op de landenspecifieke website: www.bisnode.xx 
 

Doeleinde Definitie 

Krediet Krediet betekent dat gegevens worden gebruikt voor informatie over 
solvabiliteitsbetrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Dit kan 
bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het verstrekken van 
kredietscores en bedrijfsinformatieverslagen. 

Gids Een lijst met personen of organisaties met details zoals namen, 
adressen en telefoonnummers. Gids betekent dat de gegevens 
gebruikt worden voor referentiedoeleinden.  

Marketing  Marketing betekent dat gegevens worden gebruikt voor reclame 
gericht aan bestaande klanten, aan prospecten en andere 
doelgroepen. Bijoorbeeld voor de verkoop van adressen aan klanten 
van Bisnode die deze gegevens op hun beurt gebruiken voor 
marketing naar hun klanten toe. 

Verificatie en 
controle 
(datakwaliteit en 
databeheer) 

Deze dienst bevat updates, aanvullingen en verificatie van 
persoonsgegevens, ook wel databeheer en datakwaliteit genoemd. 
In het kader van deze dienst laten de klanten van Bisnode hun 
bestaande klantenbestand bijwerken met de juiste informatie. 

Uitvoering van een 
overeenkomst  

Als u klant bent van Bisnode moeten wij bepaalde informatie opslaan 
om de opdracht uit te voeren. 

Welke informatie bewaren wij over u? 

Wij verwerken informatie over u in uw hoedaningheid van consument, eenmanszaak en/of 
besluitvormer bij een bedrijf.  

We verwerken algemene contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres etc. 

Voor kredietdoeleinden slaan wij informatie op zoals inkomen, belastingen, onroerend goed 
belastingen, betalingsopmerkingen, faillissementen en handelsinformatie (betalingspatronen). 

Voor marketingdoeleinden gebruiken we algemene contactgegevens, maar in sommige gevallen 
gebruiken we ook profielen. Profilering houdt in dat we statistische variabelen toevoegen met 
betrekking tot de graad van waarschijnlijkheid dat u aan bepaalde kenmerken beantwoordt, bv. 
dat u deel uitmaakt van een huishouden met kinderen, bv. met betrekking tot uw levensstijl, enz. 
Deze variabelen zijn niet direct aan u als persoon gelinkt, maar duiden eerder een 
waarschijnlijkheid aan voor een groep mensen die bijvoorbeeld in dezelfde buurt wonen.  
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We hebben marketinginformatie over zowel particulieren als over personen in hun professionele 
hoedanigheid, zoals besluitvormers. 

Voor eenmanszaken slaan we ook informatie op over het bedrijf en de financiële resultaten. 

We kunnen ook indirecte informatie opslaan zoals eigendom van auto's en onroerende goederen 
en informatie over de auto of eigendom.  

Als u onze websites gebruikt, slaan we ook cookie-informatie op om websiteverkeer en het gedrag 
op de website te meten.  

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.aboutcookies.org of 
www.allaboutcookies.org. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en de 
bovenstaande websites geven aan hoe u cookies van uw browser kunt verwijderen. In een aantal 
gevallen kan het echter voorkomen dat, als gevolg hiervan,  sommige functies van onze website 
niet werken. 

Een meer uitgebreid overzicht van de gegevens die door ons worden verwerkt, kunt u vinden op 
onze webpagina www.bisnode.com of ga naar de locale website www.bisnode.xx [vervang “xx” 
door de twee letters van uw lokale landcode]. Als u meer informatie wilt over welke gegevens wij 
precies over u opslaan, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Waar komen de gegevens vandaan ? 

Bisnode is actief in vele Europese landen. De gegevens steeds altijd afkomstig uit het locale land. 
De meeste gegevens van Bisnode zijn afkomstig van:  

• Officiële bronnen zoals belastingregistratiediensten, bureaus voor de statistiek, 
overheidsregisters van vennootschappen. 

• Telecom operatoren 
• Andere datamakelaars  
• Samenwerkingsverbanden met sommige van onze klanten rond factuurgegevens die 

worden gebruikt om betalingspatronen op te stellen die kunnen worden gebruikt voor 
kredietdoeleinden. 

• Zakelijke informatie die wordt gebruikt in ons D&B-aanbod uit landen waar Bisnode 
niet actief is, is afkomstig van onze partner Dun & Bradstreet (www.dnb.com) en hun 
wereldwijde partnernetwerk. 

Voor meer informatie over welke gegevens we in elk specififiek land verzamelen, kunt u terecht op 
de locale website www.bisnode.xx [vervang “xx” door de twee letters van uw lokale landcode]. 

www.aboutcookies.org
http://www.allaboutcookies.org/
www.bisnode.com
www.dnb.com
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Onze wettelijke basis voor het verwerken van de 
persoonsgegevens 

Gerechtvaardigd belang voor kredietdoeleinden 

Houd er rekening mee dat gebruik voor kredietdoeleinden in sommige landen beschouwd als een 
algemeen belang en dat de onderstaande redenering bijgevolg niet van toepassing is. 

Kredietinformatie is van vitaal belang voor de samenleving. Kredietinformatie stelt bedrijven nl. in 
staat om te controleren of de bestelde goederen betaald zullen kunnen worden, laat banken toe 
om te controleren of een klant de hypotheek voor een woning zal kunnen afbetalen en nog veel 
meer. Met name voor de uitvoering van contracten die via internet worden aangegaan, online 
winkelen, etc. kan het berekenen en verstrekken van kredietinformatie (de taak van Bisnode) en 
het ontvangen en gebruiken van dergelijke kredietinformatie (het doel van de klant) tegenwoordig 
bijna als een evidentie en een verplichting worden beschouwd. 

Bisnode houdt registers van kredietgegevens bij om haar klanten te helpen hun financiële risico’s 
te beheren door de kredietstatus van een persoon of bedrijf te verifiëren en op deze wijze het risico 
op het verstrekken van kredieten aan insolvente partijen in te perken 

Het verstrekken van kredietinformatie draagt tevens wij aan de realisatie van doelstellingen van 
algemeen belang, waaronder: 

• het verminderen van de schuldenlast en voorkomen van overmatige schuldenlast van 
consumenten  

• het ondersteunen van de economie. 
• het indekken tegen kredietverliezen door kredietgevers 
• het bekomen van kredieten door kredietaanvragers 
• het vergemakkelijken van de beoordeling van kredietrisico’s ter ondersteuning van de 

kredietmarkt en de electronische handel 

Gegevens met een hoger risico 

Bisnode beschouwt en behandelt kredietgegevens als gegevens met een 'hoog risico' in de zin van 
het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens over elke betrokkene - lopende kredieten en 
krediethistoriek. De kredietinformatiedatabase bevat informatie over veel betrokkenen. Bisnode 
ontwikkelt weliswaar scoringsmodellen svoor kredietdoeleinden, maar het is nooit Bisnode zelf die 
de beslissing neemt op basis van de score. De beslissing wordt altijd genomen, handmatig of 
automatisch, door de kredietverstrekker die de informatie aankoopt. 

Gevolgen voor de betrokkene 

De meeste betrokkenen zullen geen lening of krediet krijgen als hun kredietwaardigheid niet 
vooraf kan worden geverifieerd. In die zin is de aanwezigheid van kredietinformatieverstrekkers in 
het belang van de betrokkenen. Een individuele kredietscore kan echter een negatieve impact 
hebben op de betrokkene als deze niet op correcte informatie gebaseerd is. In veel van onze 
markten worden gegevens met een hoger dan gemiddeld risico (NB: dit is niet de GDPR-definitie 
van gevoelige gegevens) opgeslagen om de kredietscores te berekenen en om de algemene 
financiële toestand van de betrokkene te kunnen weergeven. Als deze gegevens om welke reden 



   

  5  

dan ook uitlekken, kan worden gesteld dat dit een ernstige inbreuk op de privacy uitmaakt, ook al 
is de informatie in veel gevallen afkomstig uit openbare bronnen.  

In het belang van de betrokkenen is het daarom belangrijk om een beperkt aantal databases met 
kredietgegevens bij te houden in plaats van het bijhouden van een eigen kredietdatabase door 
elke kredietverstrekkende onderneming en de gegevens zelf te verzamelen bij de overheid en 
andere gegevensbronnen wanneer kredietinformatie nodig is. 

Evenwicht 

Het spreekt voor zich dat er risico's zijn op een inbreuk op de privacy van een betrokkene. 
Kredietverificatie speelt echter een belangrijke rol, met als belangrijkste doel een goede 
acceptatie in elke samenleving. In de kern en in overeenstemming met de richtlijn inzake 
consumentenkrediet moeten alle kredietinstellingen of ondernemingen die, ongeacht de aard van 
het krediet, krediet verstrekken, ervoor zorgen dat krediet alleen wordt verleend aan mensen die 
het kunnen terugbetalen. Het is ook in het belang van de meeste mensen om op een bepaald 
moment in hun leven een lening of een krediet te kunnen krijgen.   

De betreffende persoonsgegevens worden adequaat beschermd en worden alleen gebruikt voor 
het aangegeven doel. Bisnode is van mening dat de verwerking van kredietinformatie zoals 
hierboven vermeld gebeurt op een manier die het evenwicht bewaart tussen de belangen van alle 
betrokken partijen. 

Gerechtvaardigd belang voor direct marketing doeleinden en 
databeheer 

Overweging 47 AVG luidt als volgt: "De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van van 
direct marketingdoeleinden kan worden beschouwd als een verwerking die wordt uitgevoerd met 
het oog op een gerechtvaardigd belang". 

Direct marketing is voor de meeste bedrijven essentieel om commerciële informatie over hun 
producten te verspreiden. De diensten van Bisnode op het gebied van direct marketing en 
databeheer moeten ervoor zorgen dat onze klanten over actuele gegevens en over voldoende 
informatie beschikken om de juiste klanten met de juiste boodschap te bereiken.  

De Bisnode-klant moet geïnteresseerden in productaanbiedingen kunnen vinden en  en correct 
benaderen. Tevens bestaat de behoefte om meer informatie dan enkel contactinformatie te 
krijgen over geïnteresseerden teneinde aanbiedingen te kunnen personaliseren en 
geinteresseerden op het juiste moment en via de juiste kanalen te benaderen. Om die reden is er 
meer informatie nodig dan deze die de klant normaal gesproken nodig heeft. 

Gevolgen voor de betrokkene - hoe kan de verwerking de privacy van mensen 
beïnvloeden? 

Het bijhouden van gegevens van betrokkenen met het oog op direct marketing heeft op zich geen 
gevolgen voor de privacy van de betrokkene als de gegevens veilig worden bewaard. 
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Gevolgen verbonden aan de aard van de gegevens 

De gegevens die voor direct marketing worden gebruikt, zijn doorgaans vrij elementair van aard 
en houden geen grote risico's in. Wanneer er echter meer informatie wordt toegevoegd dan de 
klassieke contactgegevens, zoals levensstijlvariabelen gebaseerd op statistieken, wordt een 
duidelijker beeld van de betrokkene opgebouwd. Hoe meer informatie er wordt verzameld of 
gecreëerd, hoe duidelijker het beeld, en hoe groter het risico. Bisnode slaat geen gevoelige 
gegevens op zoals gedefinieerd door de AVG. 

Redelijke verwachting van de betrokkene 

In de meeste landen verwacht men zich eraan om direct marketing te ontvangen. Betrokkenen 
verwachten dat bedrijven bij wie ze eerdere aankopen hebben gedaan, opnieuw contact met hen 
opnemen met nieuwe aanbiedingen, tenzij ze zich hebben afgemeld. Tot op zekere hoogte 
verwachten ze ook direct marketing van bedrijven waarmee ze geen relatie hebben. 

Marketinginformatie naar een B2B-functie (vertegenwoordiger van het bedrijf) 

Bisnode is van mening dat het strookt met de redelijke verwachtingen van de betrokkenen om op 
het werk relevante marketing te ontvangen in verband met hun job. 

Gevolgen voor de betrokkene 

Bisnode is van mening dat de verwerking van klassieke contactgegevens voor direct marketing 
weinig risico inhoudt op inbreuk op de privacy van de betrokkene.  De kans bestaat echter altijd 
dat bepaalde personen hun informatie niet meer dan nodig willen verspreiden en zich sterk 
verzetten tegen dit soort verwerking. 

Als de contactgegevens uitlekken of op een andere manier in verkeerde handen terecht komen, is 
de kans op schade beperkt, omdat die gegevens normaal gesproken openbaar zijn. Andere 
gegevens (bv. kinderen, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, geboortedatum) die voor 
marketing worden gebruikt, kunnen het risico verhogen, maar het is nog steeds onwaarschijnlijk 
dat ze schade kunnen berokkenen aan het individu. 

Evenwicht 

Direct marketing wordt in overweging 47 AVG vermeld als een gerechtvaardigd belang. De 
verwerking van persoonsgegevens door Bisnode is in veel gevallen noodzakelijk voor onze klanten 
om de juiste personen te vinden en hen de juiste boodschap te kunnen sturen, via de juiste kanalen. 
Bisnode gaat ook zeer voorzichtig om met persoonsgegevens en volgt de industriële normen en 
gedragscodes voor de verwerking ervan.  

De voorziene bezwaren van de betrokkenen en de risico's worden ingeperkt door de maatregelen 
die Bisnode neemt om de rechten van betrokkenen na te leven. Er worden geen ernstige gevolgen 
voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen verwacht van dit soort activiteiten. Het 
gevolg van gebruik van foutieve informatie zou immers enkel zijn dat de betrokkene geen aanbod 
ontvangt via direct marketing, of dat de betrokkene een aanbod ontvangt dat voor hem/haar niet 
relevant is. Dergelijk gevolg kan niet als indringend worden beschouwd. 
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Het grootste risico bij de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing is het grote 
aantal betrokkenen wiens persoonsgegevens door Bisnode worden verwerkt en de mogelijkheid 
dat de gegevens uitlekken of in verkeerder handen terechtkomen. Deze verwerking wordt 
beschermd door de technische en organisatorische maatregelen die Bisnode onderneemt, zie 
bijlage 1 voor meer informatie. Bovendien classificeren wij alle verwerkte gegevens volgens de 
C.I.A.-methode. CIA staat voor Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid en wordt gebruikt 
om te bepalen welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden genomen bij het gebruik van welk 
type gegevens. 

Bisnode is van mening dat er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 

Met wie delen we uw gegevens? 

Onze activiteiten bestaan erin onze klanten te helpen de best mogelijke gegevens over hun 
klanten te verkrijgen en hen te helpen bij het nemen van de juiste zakelijke beslissingen op basis 
van de juiste informatie.  

Onze klanten zijn actief in diverse sectoren zoals: 

• TelCo 
• Media, uitgevers 
• FMCG 
• Reclame agentschappen  
• Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning 
• Bouw 
• Groothandel en detailhandel 
• Informatie en communicatie 
• Financiële en verzekeringsactiviteiten 
• Vastgoedactiviteiten 
• Beroeps-, wetenschappelijke en technische activiteiten 
• Administratieve en ondersteunende diensten 
• Openbaar bestuur  
• Onderwijs 
• Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

Verwerkers 

Bisnode maakt in sommige gevallen gebruik van onderaannemers (“verwerkers”) voor de 
verwerking van onze gegevens. Een typisch voorbeeld hiervan zijn onze IT dienstverleners die onze 
server-omgeving onderhouden, of externe adviesbureaus die ons helpen bij de ontwikkeling van 
onze oplossingen. 

Bisnode besteedt veel zorg aan de selectie van onderaannemers die namens haar 
persoonsgegevens verwerken en sluit met deze partijen gegevensverwerkingsovereenkomsten af, 
waarin bepaald wordt  hoe zij met onze informatie moeten omgaan. We doen ook beveiligings- en 
technische beoordelingen van onze leveranciers om er zeker van te zijn dat ze aan onze normen 
voldoen. Meer hierover kunt u lezen in bijlage 1.  
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Omdat onze onderaannemers namens ons werken, dragen wij de volledige verantwoordelijkheid 
voor de manier waarop zij met onze persoonsgegevens omgaan. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Bisnode voldoet aan de relevante industrienormen en gedragscodes. Bisnode maakt tevens 
gebruik van zowel interne als nationale Robinson-lijsten om ervoor te zorgen dat niemand die in de 
database is opgenomen ongewenst marketingmateriaal ontvangt, door deze van de adreslijsten 
te verwijderen. Een Robinsonlijst is een lijst van mensen die hebben verklaard dat ze geen 
marketinginformatie willen ontvangen.  In vele markten zijn er officiële Robinsonlijsten 
beschikbaar. 

Zie bijlage 1 van dit document voor informatie over hoe wij uw gegevens beveiligen. 

Opslag en overdracht 

Wij zien er nauwlettend op toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de EU 
plaatsvindt.  

In de weinige gevallen waarin we onze gegevens buiten de EU gebruiken, evalueren we zorgvuldig 
de verwerker en zorgen we ervoor dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en 
we de gepaste contractuele voorwaarden in onze overeenkomsten hebben opgenomen. Meer 
informatie over technische maatregelen vindt u in bijlage 1 van dit document. 

Uw informatie wordt in het systeem opgeslagen in overeenstemming met ons 
gegevensbewaringsbeleid. Hoe lang we de gegevens bewaren, hangt af van de wettelijke 
vereisten en zakelijke behoeften die voor elke dataset zijn vastgelegd. Wanneer de gegevens niet 
meer nodig zijn, worden ze uit onze systemen verwijderd. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

U heeft toegang tot de persoonsgevens die Bisnode met betrekking tot uw persoon verwerkt. Dit 
betekent dat u contact met ons kunt opnemen en dat wij u zullen informeren welke 
persoonsgegevens wij over u verwerken en voor welke doeleinden. 

Recht op correctie 

U heeft het recht om onjuiste, onvolledige, verouderde of onnodige persoonsgegevens die wij over 
u hebben opgeslagen te laten corrigeren of aanvullen door contact met ons op te nemen.  In 
sommige gevallen, wanneer wij officiële gegevens gebruiken, kunnen wij u vragen om rechtstreeks 
contact op te nemen met de autoriteit om uw gegevens te laten corrigeren om zeker te zijn dat dit 
op de juiste officiële manier gebeurt die nodig is voor deze databases. 
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Recht op verwijdering 

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens uit onze databases te verwijderen. Wij zullen aan 
een dergelijk verzoek voldoen, tenzij we een legitieme reden hebben om de gegevens niet te 
verwijderen. 

Recht om bezwaar aan te tekenen 

U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens indien deze gegevens 
worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
onze diensten of voor de naleving van een wettelijke verplichting. U kunt ook bezwaar maken 
tegen verdere verwerking van persoonsgegevens na voorafgaandelijke toestemming. Indien u 
bezwaar maakt tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens, kan dit leiden tot minder 
mogelijkheden om van onze diensten gebruik te maken. 

U heeft het recht om ons te verbieden uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing, 
marktonderzoek en profilering. 

Recht op beperking van de verwerking 

U kunt ons verzoeken om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te beperken, dit kan 
echter leiden tot minder mogelijkheden om onze website en diensten te gebruiken. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, 
algemeen gebruikt formaat te ontvangen. Houd er rekening mee dat dit alleen geldt voor 
gegevens die rechtstreeks van u aan ons zijn verstrekt. 

Hoe uw rechten uit te oefenen?  

U kan uw rechten uitoefenen door ons een brief of e-mail te sturen via onderstaande adressen, met 
vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en toevoeging van een kopie van een geldige ID.  

Wij kunnen om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Wij 
kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief, buitensporig of duidelijk ongegrond zijn. Indien 
u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de lokale 
toezichthoudende Gegevensbeschermingsautoriteit. 

U heeft het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u in ons bezit hebben. Als u 
een kopie van sommige of al uw persoonsgegevens wilt ontvangen, kunt u ons een e-mail of brief 
sturen naar het volgende adres.  

E-mail:  info@bisnode.com 

Postadres:  Bisnode AB 
169 93 Solna 
ZWEDEN 

mailto:info@bisnode.com
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Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit voor 
Gegevensbescherming 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
Gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens 
behandelen.   

Hier vindt u de contactgegevens van de Zweedse Gegevensbeschermingsautoriteit Nederlandse 
Autoriteit Persoonsgegevens 

Postadres : Postbus 93374 
2509 AJ Den Haag 
Nederland 

TEL :  +31 088 - 1805 250 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-
melden-bij-de-ap 

Wijzigingen aan onze privacy informatie 

We werken onze privacyinformatie regelmatig bij en zullen eventuele updates op deze webpagina 
plaatsen. Onderhavige privacy informatie is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni 2020. 

Hoe contact met ons opnemen ? 
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze privacyinformatie of over de gegevens die 
wij over u bewaren.  

Tel :  +46 8 558 059 00  

E-mail :  info@bisnode.com 

Postadres : Bisnode AB 
169 93 Solna 
ZWEDEN 

Als u contact wilt opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, gebruik dan 
dpo@bisnode.com. 

  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
mailto:info@bisnode.com
mailto:dpo@bisnode.com
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Appendix 1 - Technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

In deze bijlage vindt u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

1. Toepassingsgebied 
2. Toegangscontrole 
3. Toelatingscontrole 
4. Autoridatiescontrole 
5. Doorgiftecontrole  
6. Invoercontrole 
7. Beschikbaarheidscontrole 
8. Scheidingsregel 

Toepassingsgebied 

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is elke entiteit die persoonsgegevens 
verzamelt, verwerkt of gebruikt, verplicht de technische en organisatorische maatregelen te 
nemen die nodig zijn om de de nodige gegevensbescherming te waarborgen. 

Toegangscontrole 

De toegangscontroleomvat maatregelen die worden genomen om onbevoegden fysiek de 
toegang te beletten tot technische apparatuur waarmee persoonsgegevens worden verwerkt of 
gebruikt. 

Toegangscontrole in onze bedrijfsruimten 

De toegang tot onze gebouwen wordt geregeld door toegangscontroles. Voor onze medewerkers 
wordt deze verzekerd door het gebruik van elektronische sleutels die toegang geven tot de 
bedrijfsruimten, volgens de toegangsrechten die voor elke sleutel zijn vastgelegd. De 
toegangsrechten zijn afgestemd op de bevoegdheden toegekend aan het personeel, zowel op 
vlak van tijd (volgens het toegestane gebruik op bepaalde weekdagen en bepaalde tijdstippen 
van de dag) als op vlak van locatie (volgens bepaalde delen van de bedrijfsruimten). Voor 
buitenstaanders wordt de fysieke toegangscontrole verzekerd door een centrale ontvangsthal of 
portiersdienst die de gegevens van de bezoekers registreert en de bezoekers een bezoekerspas 
verstrekt die geldig is voor de duur van hun bezoek. 
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Toegangscontrole tot het computercentrum 

Onze IT-systemen worden in onze opdracht beheerd door verschillende datacenters. De 
datacenters zijn ontworpen als gesloten veiligheidsruimtes. Er is zowel structurele als technische 
toegangscontrole. De datacenters zijn elektronisch beveiligd en bezoekers krijgen alleen toegang 
onder begeleiding en worden niet zonder toezicht achtergelaten. De benodigde toegangskaarten 
worden alleen afgegeven na voorafgaande kennisgeving en onder strikte voorwaarden. Het 
gebruik wordt geregistreerd. De datacenters staan onder camera-bewaking en ook de locatie en 
de kritieke interne delen van het gebouw worden 24 uur per dag en 7 dagen per week bewaakt 
door een beveiligingsbedrijf. 

Toelatingscontrole 

Toegangscontrole omvat maatregelen die worden genomen om het gebruik van 
gegevensverwerkingssystemen door onbevoegden te voorkomen (logische beveiliging). 

Toelatingscontrole in onze bedrijfsruimten 

Administratieve werkzaamheden die door ons of de beheerder van het datacenter worden 
uitgevoerd, worden alleen uitgevoerd door bepaalde medewerkers die een speciale 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en die voor hun aanstelling zijn gecontroleerd. De 
geheimhoudingsovereenkomst bevat een verplichting tot geheimhouding van de gegevens. 
Identificatie met gebruikersnamen en beveiligde wachtwoorden is verplicht. Onze IT-systemen 
zijn ook van buitenaf afgeschermd. 

Toelatingscontrole bij de datacenterbeheerder 

Om de systemen te beveiligen heeft de beheerder van het datacenter extra high-end firewall 
functies in de netwerklaag en toegangsproducten geïnstalleerd. 

Aurotisatiecontrole 

Autorisatiecontrole omvat maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
gebruiker alleen toegang heeft tot die welbepaalde persoonsgegevens waarvoor hij/zij over 
auorisatie beschikt en dat persoonsgegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, 
gekopieerd, gewijzigd of gewist tijdens de verwerking of het gebruik en nadat ze zijn opgeslagen. 

Autorisatiescontrole in onze bedrijfsruimten 

Bisnode heeft interne normen voor de verstrekking van autorisaties gedefinieerd en 
gedocumenteerd. Deze regelen de rechten die beheerders hebben over de systemen die voor 
klanten draaien. Hierin zijn bijvoorbeeld de eisen vastgelegd met betrekking tot veilige 
wachtwoorden. 
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Autorisatiescontrole bij datacenterbeheerder 

Wanneer de beheerder van het datacenter door ons is gecontracteerd om de installatie van 
gebruikers en autorisaties op niveau van de applicatie over te nemen, is deze in principe gebonden 
aan dezelfde veiligheidsnormen als die welke van toepassing zijn op onze bedrijfslocaties zelf. 
Afwijkingen zijn alleen toegestaan indien deze schriftelijk door ons worden aangegeven. De 
definitie van richtlijnen voor de vormgeving van toepassingsspecifieke autorisatieconcepten door 
de beheerder van het datacentrum wordt door ons bepaald. 

Doorgiftecontrole 

Doorgiftecontrole omvat maatregelen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet kunnen 
worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of gewist zonder toestemming tijdens de elektronische 
doorgifte, tijdens de doorvoer of wanneer ze opgeslagen worden op een gegevensdrager, en dat 
het mogelijk is doorgifte na te gaan en vast te stellen met behulp van datatransmissieapparatuur. 

Doorgiftecontrole in onze bedrijfsruimten 

Met betrekking tot de algemene verwerking van gegevens (personeelsgegevens, 
leveranciersgegevens, klantenbestandgegevens) wordt de controle op de doorgifte (controle op 
de overdracht, controle op het transport, controle op de communicatie) gewaarborgd door middel 
van passende technische maatregelen. Daartoe behoren onder andere firewall, virusbeveiliging, 
VPN-tunnel, gegevenscodering en wachtwoordbeveiliging voor afzonderlijke documenten. Voor 
het logistieke datatransport worden alleen geschikte dienstverleners ingezet. Met betrekking tot 
de commerciële verwerking van gegevens, in het bijzonder de ontvangst en verstrekking van de 
gegevens van onze klanten in het kader van onze commerciële activiteiten, wordt de controle op 
de overdracht van gegevens gewaarborgd door het vastleggen van alle stappen van de 
gegevensverwerking. Voor zover overeengekomen met de klant worden als bijzonder 
vertrouwelijk aangemerkte gegevens verder versleuteld voor de overdracht via openbare 
netwerken. 

Doorgiftecontrole bij datacenterbeheerder 

De beheerder van het datacenter is gebonden aan dezelfde verplichtingen op het gebied van 
doorgiftecontrole als wij. Voor operationeel noodzakelijke kopieën (back-up), vooral in het kader 
van de essentiële gegevensbeveiliging, worden alleen gestandaardiseerde en gedocumenteerde 
procedures gebruikt. De productie van alle back-ups wordt geregistreerd. 

Invoercontrole 

Invoercontrole omvat maatregelen die ervoor zorgen dat achteraf kan worden nagegaan en 
vastgesteld of en door wie persoonsgegevens in gegevensverwerkingssystemen zijn ingevoerd, 
gewijzigd of verwijderd. Invoer kan alleen worden gedaan door staff die toegang heeft tot de 
gegevens. Tevens worden automatisch logboeken van "bepaalde proceshandelingen" op 
systemen aangemaakt. De registratie van "bepaalde proceshandelingen" heeft betrekking op 
processen die dienen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, die ten dienste staan van de 
boekhouding en het voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. 
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Beschikbaarheidscontrole 

Beschikbaarheidscontrole omvat maatregelen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden 
beschermd tegen onopzettelijk verlies of vernietiging. 

De basis bestaat in de uitbesteding van de werking van IT-apparatuur aan het hoogbeveiligde 
datacenter van de beheerder van het datacenter. Zij beschikken over redundante 
voedingssystemen met een ononderbroken stroomvoorziening en noodstroomaggregaat 
(bijvoorbeeld met behulp van redundante dieselgeneratoren). De beschikbaarheid van gegevens, 
met name de bescherming tegen gegevensverlies door technische storingen of het per ongeluk 
verwijderen van gegevens, wordt ook gewaarborgd door middel van regelmatige 
gegevensbeveiliging en back-ups van alle relevante databases en systemen, zodat deze in geval 
van een storing ten minste maandelijks kunnen worden hersteld. 

Scheidingsregel 

De scheidingsregel zorgt ervoor dat de gegevens die voor de verschillende doeleinden worden 
verzameld, afzonderlijk kunnen worden verwerkt. 

Scheidingsregel in onze bedrijfsruimten 

Met betrekking tot de algemene verwerking van gegevens (personeelsgegevens, 
leveranciersgegevens, klantengegevens) wordt de scheidingsregel bijvoorbeeld geïmplementeerd 
door middel van een fysieke scheiding en opslag op afzonderlijke systemen of gegevensdragers, 
de scheiding van productie-, test- en ontwikkelingsomgevingen voor onze applicaties en IT-
systemen, passende autorisatieconcepten en databaserechten. Verder is er aan de softwarekant 
een logistiek klantenscheidingssysteem geïmplementeerd. 

Scheidingsregel bij datacenterbeheerder 

De datacenterbeheerder scheidt alle gegevens zowel fysiek als logisch, in ieder geval op 
klantniveau. Wanneer data wordt uitbesteed aan de datacenterbeheerder zijn er over het 
algemeen verdere afzonderlijke interfaces beschikbaar op basis van een systeem of database. 


