Data- en risico inventarisatie
•

Gevoelige data. Wij beschikken niet over data die betrekking hebben op: genetische-, biometrische- of andere unieke identificatiegegevens.

•

Wij slaan NAW-gegevens van diverse contactpersonen op. Deze verkopen en geven wij niet door aan derden. Contactpersonen die niet
wensen dat hun NAW-gegevens worden bewaard, kunnen dat bij ons kenbaar maken. Deze gegevens verwijderen wij dan uit
alle bestanden/
systemen. De data-gegevens gebruiken wij enkel en allen voor onze eigen administratie en naslag.

•

De reguliere persoonsgegevens die van financiële aard zijn of verzameld door surfgedrag en die herleidbaar zijn, zijn NIET van toepassing.
Dit wordt door ons niet verzameld en slaan dat dus ook niet op.

•

Aan het beheren van deze data zitten weinig risico’s. De data zijn in beheer bij de het secretariaat van MKB Almelo. Alles staat op een NAS die
beheert wordt door Microcenter BV te Almelo. Andere personen kunnen niet bij deze data als zij niet over de wachtwoorden beschikken. Bij
verandering van personen op deze functie zal er een overdracht plaatsvinden. Het beheer van de data ligt dan bij deze personen.

•

Er is geen toezichthouder of beheerder voor de data. Wij beschikken niet over hele grote hoeveelheden data.

•

Notulen die NAW gegevens bevatten, worden alleen binnen het bestuur verspreid en zijn in principe niet openbaar en dienen vanuit de statuten
van oprichting van de vereniging bewaard te worden. Als deelnemers/leden erom vragen moeten zij deze notulen kunnen inzien of binnen de
groep waarop de notulen betrekking hebben middels een groepsmail verspreid kunnen worden. Alle deelnemers/leden in zo`n groep hebben
akkoord gegeven om in deze groepsmail te zitten.

Bescherming tegen kwaadwillenden
•

Antivirus en antimalware zijn op orde. Dit wordt gedaan en beheert door Microcenter BV te Almelo. Updates voor deze programma`s worden op
afstand en met regelmaat uitgevoerd door Microcenter BV te Almelo.

•

Endpointprotection is op orde. Dit wordt gedaan en beheert door Microcenter BV te Almelo. Updates voor deze programma`s worden op afstand
en met regelmaat uitgevoerd door Microcenter BV te Almelo.

•

Next generation firewall, is aanwezig op de PC`s. De programma`s hiervoor worden regelmatig ge-update en scans worden op afstand
regelmatig gedaan door Microcenter BV te Almelo.

•

Aan het beheren van deze data zitten weinig risico’s. De data zijn in beheer bij de het secretariaat van MKB Almelo.Alles staat op een NAS die
beheert wordt door Microcenter BV te Almelo. Andere personen kunnen niet bij deze data als zij niet over de wachtwoorden beschikken. Bij
verandering van personen op deze functie zal er een overdracht plaatsvinden. Het beheer van de data ligt dan bij deze personen.

•

Spamfilters zijn geïnstalleerd op de pc`s.

•

Inbraak, intrusion, detection worden middels programma`s gemeld. Hiervan zal direct door het secretariaat in het logboek melding worden
gemaakt.

Onbedoelde datalekken
•

Meldingen van onbedoelde datalekken.
-- Bericht naar verkeerde geadresseerden zullen worden opgenomen in het logboek van AVG
-- Bericht met een verkeerd bestand of document zullen worden opgenomen in het logboek
-- USB stick die verloren gaat of gestolen wordt, wordt gemeld bij de Autoriteiten Persoonsgegevens en AVG.
-- Apparatuur die wordt gestolen wordt gemeld bij de Autoriteiten Persoonsgegevens en AVG.

•
•

Het beleid op opslaglocaties data.
De opgeslagen data staat op de PC van het secretariaat MKB Almelo worden beheert in de cloud door Microcenter BV te Almelo. Het
secretariaat kan bij deze bestanden, doormiddel van de wachtwoorden.

Toegangsrechten
•

De data is alleen toegankelijk voor het secretariaat.

•

De PC is niet aangesloten op een netwerk.

•

Bij wijziging van personen in de functie van het secretariaat, zullen alle data toegankelijk worden middels nieuwe wachtwoorden. Oude
wachtwoorden en personen niet meer werkzaam zijn voor MKB Almelo worden verwijderd, zodat zij op geen enkele manier toegang hebben tot
de data van MKB Almelo.

VERSLEUTELEN
•

MKB Almelo is niet aangesloten op een servers. Enkel Microcenter BV te Almelo heeft toegang.

•

Pc`s en Notebooks zijn alleen toegankelijk voor degene die deze gebruikt. Deze pc`s en notebooks zijn enkel toegankelijk door middel van
wachtwoorden die alleen bekent zijn bij diegene die hem gebruikt.

•

Versleutelen van documenten die worden overgedragen middels e-mail, deze worden niet versleuteld verstuurd. We zijn bezig om te kijken hoe
we dit door middel van een nieuw systeem(gemaakt door Microcenter BV te Almelo)veilig kunnen organiseren.

CALAMITEITENPLAN
•

Als er een incident datalek is zal dat in ieder geval worden opgenomen in het logboek AVG.
Bij grote datalekken zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG.
Het secretariaat is verantwoordelijk voor het melden van de incidenten.

•

Bij alle vormen van datalekken zal binnen de organisatie worden geëvalueerd hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Deze 		
vernieuwde manier van omgaan met data-gevoelige informatie wordt dan in deze AVG handleiding opgenomen.

VERANTWOORDINGSPLICHT
•

De gehele organisatie heeft een actieve verantwoordingsplicht. Het secretariaat is eindverantwoordelijk.

•

Wij handelen in overeenstemming met de AVG.

•

Personen waar wij de data en NAW-gegevens van hebben kunnen te allen tijde aangeven dat deze gegevens gewijzigd en/of dat 		
verwijderd moeten worden.

•

Als er personen zijn die vinden dat wij niet correct of in strijd met de AVG-wetgeving handelen, hebben zij alle recht om dit te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy by design en privacy by default
•

Data en documenten worden opgeslagen voor tenminste 5 jaar. Dit omdat gegevens en data die opgeslagen worden nog relevant kunnen zijn
voor de vereniging bij het behartigen van hun belangen bij partijen als de gemeente en de Provincie. Veel van deze documenten gaan over een
Collegeperiode (4jr) en/of een bestuursperiode (3jr) heen, en worden daarom tenminste 5 jaar bewaard.

•

Leden-/deelnemerslijsten etc. die NAW-gegevens bevatten worden niet langer dan 1 jaar bewaard.

•

Privacy by default, het vergaren van gegevens die als bijvangst kunnen worden aangemerkt zijn op MKB Almelo niet van toepassing.

