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Verzuimdata Versie 1.1
Aanvullende persoonsgegevens
Bij Verzuimdata kunt u als extra dienst meer persoonsgegevens van uw werknemers opnemen, dan de
verzekeraar nodig heeft voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. De persoonsgegevens die u
aanvullend kunt opnemen, legt u vast voor uw eigen doelen en gebruiksgemak.
Deze aanvullende persoonsgegevens kunt u in het meldloket herkennen op de pagina Gegevensstromen met
de onderverdeling tussen de al dan niet verplichte gegevens voor de verzekeringsovereenkomst.
Verstrekken aan derden
Verzuimdata verwerkt de van u gekregen aanvullende persoonsgegevens niet voor andere dan de met u
afgesproken doelen. Verzuimdata zal de aanvullende persoonsgegevens niet aan derden verstrekken,
behalve als u dat van ons vraagt of als wij dat moeten op grond van de wet.
Verantwoordelijke en verwerker
De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de aanvullende persoonsgegevens berust bij uw organisatie.
U bent dus de verantwoordelijke en houdt de zeggenschap over alle rechten van de door u aangeleverde
aanvullende persoonsgegevens. U leest hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verzuimdata is de verwerker en beslist daarom niet zelfstandig over de verwerking van de aanvullende
persoonsgegevens.
Werknemers
U informeert zelf uw werknemers over de verwerking van hun persoonsgegevens door Verzuimdata. U zorgt
er voor dat uw werknemers hun rechten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen bij u. Verzuimdata stelt u in staat uw
verplichtingen jegens werknemers na te komen.
Beveiliging
Verzuimdata neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een
passend beveiligingsniveau. Verzuimdata draagt zorg voor de juiste autorisaties van de medewerkers bij
Verzuimdata. Verzuimdata legt deze autorisaties schriftelijk vast en overlegt aan u op eerste verzoek een
exemplaar van deze vastlegging.
Datalekken en andere inbreuken op beveiliging
Verzuimdata zal u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na de eerste ontdekking, informeren over
alle inbreuken op de beveiliging zoals datalekken alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving
moeten worden gemeld aan een toezichthouder of betrokkene. Verzuimdata zal de gevolgen van dergelijke
inbreuken en incidenten zo snel mogelijk beperken. Verzuimdata informeert u of indien van toepassing uw
Functionaris voor de gegevensbescherming daarover.
Inschakelen derden
Verzuimdata kan voor zijn werkzaamheden derden (sub-bewerkers) inschakelen die taken voor hem
uitvoeren.
Audits
U heeft het recht de naleving van deze overeenkomst eenmaal per jaar door een audit te laten controleren.
Een audit vindt plaats nadat partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdstip, de omvang en
bijbehorende kosten van de audit. Verzuimdata zal alle voor de audit relevante informatie op tijd ter
beschikking stellen. De instantie die een audit uitvoert, houdt zich aan de beveiligingsprocedures van
Verzuimdata. Na het van kracht zijn van de AVG per 25 mei 2018 kunt u er ook voor kiezen de door
Verzuimdata uitgevoerde gegevensbeschermingseffectbeoordeling in het kader van zijn werkzaamheden op
te vragen.
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Duur samenwerking
Verzuimdata bewaart de persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van deze dienst. Als de samenwerking
eindigt zal Verzuimdata op uw verzoek alle of een door u bepaald gedeelte van de persoonsgegevens aan u
ter beschikking stellen. Ook worden de geregistreerde persoonsgegevens vernietigd, daarbij houden wij
rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

25 november 2019
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