GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
iPS Holding B. V. en/ of de aan haar gelieerde
(dochter)ondernemingen
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OVERWEGINGEN
iPS Holding B. V. en/ of de aan haar gelieerde (docht er)ondernemingen, verder t e noemen de verant woordelij ke, in
overweging nemende:

•
•

•

•
•

dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regels st elt inzake de bescherming van
persoonsgegevens;
dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming direct voort vloeit uit de Europese Richt lij n L 119/ 1 (EU)
2016/ 679 die beoogt waarborgen t e bieden t er bescherming van de f undament ele recht en en vrij heden, in het
bij zonder het recht op bescherming van de persoonlij ke levenssf eer;
dat art ikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de mogelij kheid biedt aan de
verant woordelij ke, gelet op de bij zondere kenmerken van de sect or waarin de verant woordelij ke werkzaam is,
een gedragscode op t e st ellen die een j uist e uit werking vormt van deze wet of van andere wet t elij ke
bepalingen bet ref f ende de verwerking van persoonsgegevens;
dat de verant woordelij ke in het kader van zij n bedrij f suit oef ening gegevens verwerkt over nat uurlij ke personen
en het belangrij k vindt dat met die persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan;
dat de verant woordelij ke met bet rekking t ot deze verwerking volledige openheid bet racht t eneinde de
doorzicht igheid voor alle bet rokkenen t e maximaliseren;

heef t gelet op:

•

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (St b. 2018, 144);

beslot en dat de navolgende gedragscode voor haar bindend is.

PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1: Begripsbepaling
In deze gedragscode wordt verst aan onder:
a.

de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (St b. 2000, 302);

b.

persoonsgegeven: elk gegeven bet ref f ende een geïdent if iceerde of ident if iceerbare nat uurlij ke persoon;

c.

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met bet rekking t ot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vast leggen, ordenen, bewaren, bij werken,
wij zigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verst rekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van t erbeschikkingst elling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
af schermen, uit wissen of verniet igen van gegevens;

d.

bestand: elk gest ruct ureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecent raliseerd
is of verspreid is op een f unct ioneel of geograf isch bepaalde wij ze, dat volgens bepaalde crit eria t oegankelij k is
en bet rekking heef t op (verschillende) nat uurlij ke personen;

e.

verantwoordelij ke: iPS Holding B. V. en/ of de aan haar gelieerde (docht er) ondernemingen, die het doel van en
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast st elt ;

f.

bewerker: degene die t en behoeve van de verant woordelij ke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zij n
recht st reekse gezag t e zij n onderworpen;
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g.
h.

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven bet rekking heef t ;
derde: eenieder, niet zij nde de bet rokkene, de verant woordelij ke, de bewerker of enig persoon die onder
recht st reeks gezag van de verant woordelij ke of de bewerker gemacht igd is om persoonsgegevens t e verwerken;

i.

ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verst rekt , zij nde de opdracht gever of een
(overheids)inst ant ie;

j.

derde land: een land gelegen buit en de Europese Economische Ruimt e (EER);

k.

Autoriteit persoonsgegevens: de t oezicht houder als bedoeld in art ikel 51 van de AVG;

l.

verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of t er beschikking st ellen van persoonsgegevens;

m.

verzamelen van persoonsgegevens: het verkrij gen van persoonsgegevens.

PARAGRAAF 2: PRINCIPES VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Art. 2: Reikwij dte en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
1.

Deze gedragscode is van t oepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens door de
verant woordelij ke, de door de verant woordelij ke gemacht igde medewerkers, dan wel de door de
verant woordelij ke ingeschakelde bewerkers.

2.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien:
a.

de bet rokkene zij n ondubbelzinnige t oest emming heef t gegeven aan de verant woordelij ke voor de
verwerking van persoonsgegevens;

b.

de verwerking noodzakelij k is voor de uit voering van een overeenkomst waarbij de bet rokkene part ij is,
dan wel voor het nemen van precont ract uele maat regelen die benodigd zij n voor het sluit en van deze
overeenkomst ;

c.

de verwerking noodzakelij k is t eneinde een wet t elij ke verplicht ing na t e komen waaraan de
verant woordelij ke of de ont vanger onderworpen is;

d.

de verwerking van persoonsgegevens noodzakelij k is t er vrij waring van een vit aal belang van de
bet rokkene; of

e.

de verwerking van persoonsgegevens noodzakelij k is voor de behart iging van het gerecht vaardigd belang
van de verant woordelij ke of van een derde aan wie de gegevens worden verst rekt , t enzij het belang of de
f undament ele recht en en vrij heden van de bet rokkene, in het bij zonder het recht op bescherming van de
persoonlij ke levenssf eer, prevaleert . Indien het belang van de bet rokkene prevaleert , zal de verwerking
worden beëindigd.

Art. 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens
1.

De verant woordelij ke verwerkt persoonsgegevens met als doel het vergaren of verst rekken van inf ormat ie over
nat uurlij ke personen t er onderst euning van de voorbereiding en/ of af wikkeling van door de verant woordelij ke
en/ of ont vangers t e nemen beslissingen over:
a.

het select eren van (pot ent iële) kandidat en;

b.

het aangaan of beëindigen van arbeidsrelat ies;
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2.

c.

het al dan niet aangaan, respect ievelij k cont inueren van opdracht en en/ of overeenkomst en;

d.

het vast st ellen van condit ies waaronder opdracht en en/ of overeenkomst en plaat svinden;

e.

het al dan niet aangaan van recht en en verplicht ingen die noodzakelij k zij n in het kader van de uit voering
van opdracht en en/ of overeenkomst en;

f.

het beëindigen van opdracht en en/ of overeenkomst en;

g.

het vast st ellen van recht en en verplicht ingen voort vloeiende uit (wet t elij ke) regelingen en voorschrif t en;

h.

het al dan niet aangaan van dergelij ke recht en en verplicht ingen.

De hiergenoemde doeleinden bieden, met in acht name van het geen in art ikel 2 lid 2 van deze gedragscode is
bepaald, de recht mat ige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 4: Wij ze van verkrij gen van gegevens
1.

2.

De verwerkt e persoonsgegevens kunnen, met inacht neming van de beginselen van behoorlij kheid en
zorgvuldigheid, af komst ig zij n:
a.

van of namens de bet rokkene; indien persoonsgegevens namens de bet rokkene worden verkregen van een
derde, zal de verant woordelij ke zich ervan vergewissen dat die derde gemacht igd of anderszins bevoegd is
om namens de bet rokkene deze gegevens t e verst rekken, t enzij de bevoegdheid in redelij kheid kan
worden veronderst eld;

b.

van derden die met de bet rokkene een voor het desbet ref f ende verwerkingsdoel relevant e f inanciële of
zakelij ke relat ie onderhouden of hebben onderhouden en die deze gegevens in het kader van het doel van
de verwerking hebben verst rekt , voor zover verst rekking van deze gegevens niet onverenigbaar is met het
doel waarvoor zij zij n verzameld;

c.

van derden die met de bet rokkene een arbeidsrecht elij ke relat ie onderhouden of hebben onderhouden;

d.

uit openbare regist ers zoals het Handelsregist er van de Kamer van Koophandel; Kadast er; Cent raal
Insolvent ieregist er; Curat ele Regist er;

e.

uit openbare bronnen en regist ers, zoals Grif f ies der Arrondissement s- recht banken (f aillissement en,
surséances van bet aling, schuldsaneringen); Nederlandse St aat scourant ; int ernet ;

f.

uit openbare document verif icat ie- en signaleringsregist ers;

g.

uit int ernat ionale equivalent en van bovenomschreven bronnen.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt zodanig dat er uit kan blij ken van welke aard de bron is waaruit
deze gegevens zij n verkregen.

Art. 5: Verwerking van persoonsgegevens
1.

Persoonsgegevens worden slecht s verwerkt voor zover zij , gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt , t oereikend, t er zake dienend en niet bovenmat ig zij n.

2.

De navolgende soort en persoonsgegevens kunnen worden verwerkt :
a.

naam, adres, post code, woonplaat s, geboort edat um of leef t ij d, geboort eplaat s of geboort eland, geslacht ,
burgerlij ke st aat , gezinssamenst elling, BSN- en/ of paspoort nummer, t elef oonnummer, e-mailadres en/ of
andere voor ident if icat ie en communicat ie van belang zij nde gegevens;

b.

huidige en vroegere f unct ies, beroep en/ of zakelij ke act ivit eit en;
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c.

namen van huidige en vorige werkgever(s);

d.

gegevens met bet rekking t ot opleidingen en diploma’ s;

e.

gerecht elij ke aankondigingen, zoals execut oriaal beslag, dagvaardingen en bet ekening van vonnissen;

f.

gerecht elij ke vonnissen t er zake van f aillissement , surséance van bet aling en schuldsaneringen ingevolge
Nederlandse en buit enlandse wet geving, zoals de Wet Schuldsanering Nat uurlij ke Personen;

g.

andere voor het doel van de verwerking noodzakelij ke gegevens.

3.

De verant woordelij ke t ref t de nodige voorzieningen t er bevordering van de j uist heid en de volledigheid van de
verwerkt e persoonsgegevens.

4.

Indien er een redelij k vermoeden best aat dat de persoonsgegevens niet meer up-t o-dat e zij n, dient de
verant woordelij ke deze persoonsgegevens op hun j uist heid t e onderzoeken en zo nodig t e verbet eren, aan t e
vullen, t e verwij deren dan wel af t e schermen.

5.

De verant woordelij ke maakt bij het aanbieden van haar dienst en gebruik van een serverpark dat is gelokaliseerd
in een dat acent er in Nederland, waarop de Nederlandse wet - en regelgeving van t oepassing is. Het serverpark
wordt onderhouden en beheerd door de verant woordelij ke en een bewerker, waarmee de verant woordelij ke
een Service Level Agreement (SLA) en een bewerkersovereenkomst geslot en heef t . Alle werkzaamheden worden
bij gehouden in een door de verant woordelij ke gevoerde administ rat ie.

Art. 6: Bij zondere gegevens
1.

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt bet ref f ende iemands geloof s- of levensovert uiging, ras, polit ieke
gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, alsmede persoonsgegevens bet ref f ende het lidmaat schap van een
vakvereniging.

2.

De bepalingen in het eerst e lid zij n niet van t oepassing:
a.

indien de gegevens worden verwerkt met uit drukkelij ke t oest emming van de bet rokkene;

b.

de gegevens door de bet rokkene zelf duidelij k openbaar zij n gemaakt ;

c.

voor zover het gegevens omt rent ras bet ref t , indien de verwerking onvermij delij k is met het oog op de
ident if icat ie van de bet rokkene;

d.

voor zover de gegevens noodzakelij k zij n voor:
i.

ii.

e.
3.

een adequat e t oepassing van (buit enlandse) wet t elij ke voorschrif t en – waaronder wordt
begrepen de verkrij ging van de benodigde vergunningen, dan wel de uit voering van
pensioenregelingen of collect ieve arbeidsovereenkomst en die voorzien in aanspraken die
af hankelij k zij n van de gezondheidst oest and van de bet rokkene; of
de re-int egrat ie, begeleiding of onderst euning van werknemers of uit keringsgerecht igden in
verband met ziekt e of arbeidsongeschikt heid;

voor zover de AVG in andere gevallen verwerking t oest aat .

Gegevens van st raf recht elij ke of t ucht recht elij ke aard worden niet verwerkt . Hiervan zij n evenwel
uit gezonderd gegevens aangaande f inancieel -economische delict en, voor zover deze gegevens af komst ig zij n uit
openbare bronnen en voor zover hun vast legging noodzakelij k is voor een verant woorde uit oef ening door de
verant woordelij ke.
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Art. 7: Bewaartermij n
1.

2.

Persoonsgegevens worden uit erlij k bewaard voor de periode die gelet op het doel van de verwerking
noodzakelij k is. Dienaangaande gelden navolgende bewaart ermij nen:
a.

persoonsgegevens waarvoor een wet t elij ke bewaarplicht best aat : minimaal 5 j aar na uit dienst t reding;

b.

persoonsgegevens waarvoor geen wet t elij ke bewaarplicht geldt : maximaal 2 j aar na uit dienst t reding;

c.

sollicit at iegegevens: maximaal 1 j aar na beëindiging van de sollicit at ieprocedure.

Persoonsgegevens die worden verwij derd, zullen worden verniet igd, zodanig dat zij niet meer t oegankelij k zij n
of t oegankelij k gemaakt kunnen worden.

PARAGRAAF 3: VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
Art. 8: Verst rekken van gegevens aan ontvangers
1.

Alle persoonsgegevens die de verant woordelij ke mondeling, schrif t elij k, via dat acommunicat ie of
gegevensdragers, ongeacht de lay-out en al of niet in gecomprimeerde f ormat en, als result aat van
geaut omat iseerde verwerking verst rekt aan een ont vanger, worden slecht s verst rekt op diens verzoek en in
overeenst emming met het in art ikel 3 genoemde doel.

2.

Verst rekking aan ont vangers vindt niet plaat s indien de verant woordelij ke weet of redelij kerwij s kan aannemen
dat de gegevens:

3.

a.

in ruimere kring bekend worden gemaakt of worden benut ;

b.

worden gebruikt voor doeleinden die niet in overeenst emming zij n met het doel van de verwerking.

Indien er een redelij k vermoeden best aat dat de persoonsgegevens niet meer up-t o-dat e zij n, vindt verst rekking
aan ont vangers daarvan eerst plaat s nadat de gegevens op hun j uist heid zij n onderzocht .

Artikel 9: Verst rekken van gegevens aan bewerkers
1.

Indien de verant woordelij ke persoonsgegevens t e zij nen behoeve laat verwerken door een bewerker, dan draagt
hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt t en aanzien van de t echnische en organisat orische
beveiligingsmaat regelen met bet rekking t ot de t e verricht en verwerkingen. De verant woordelij ke ziet t evens
t oe op de naleving van die maat regelen.

2.

De uit voering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst of kracht ens een
andere recht shandeling waardoor een verbint enis ont st aat t ussen de bewerker en de verant woordelij ke.

3.

De verant woordelij ke draagt zorg dat de bewerker:

4.

a.

de persoonsgegevens slecht s verwerkt overeenkomst ig de opdracht van de verant woordelij ke;

b.

de persoonsgegevens geheim houdt ;

c.

de verplicht ingen nakomt die op de verant woordelij ke rust en ingevolge paragraaf 4 van deze gedragscode.

Is de bewerker gevest igd in een ander land van de Europese Economische Ruimt e, dan draagt de
verant woordelij ke zorg dat de bewerker het recht van dat andere land nakomt , in af wij king van art ikel 9 lid 3
sub c van deze gedragscode.
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Artikel 10: Verenigbaar gebruik
1.

Persoonsgegevens worden voor het in art ikel 3 genoemde gerecht vaardigde doel verkregen en worden niet
verder verwerkt op een wij ze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zij n verkregen.

2.

Bij de beoordeling of er sprake is van verenigbaar gebruik houdt de verant woordelij ke in elk geval rekening met
de verwant schap t ussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zij n verkregen,
de aard van de bet ref f ende gegevens, de gevolgen van de beoogde verwerking voor de bet rokkene, de wij ze
waarop de gegevens zij n verkregen en de mat e waarin j egens de bet rokkene wordt voorzien in passende
waarborgen.

Art. 11: Internationale aspecten
1.

Deze gedragscode is mede van t oepassing op de verwerking van persoonsgegevens in een derde land wanneer de
verant woordelij ke in Nederland is gevest igd.

2.

De verant woordelij ke geef t persoonsgegevens die aan een verwerking worden onderworpen of die best emd zij n
om na doorgif t e t e worden verwerkt , slecht s aan een ont vanger of een bewerker uit een derde land door indien
een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, dan wel indien één van de uit zonderingen uit art ikel 44
van de AVG van t oepassing is.

PARAGRAAF 4: INFORMATIEPLICHT, INZAGE EN CORRECTIE
Art. 12: Informatieplicht
1.

In geval van geaut omat iseerde verwerking van persoonsgegevens, of van handmat ige verwerking van
persoonsgegevens in een best and, zal de verant woordelij ke de bet rokkene inf ormeren omt rent zij n ident it eit en
het doel van de verwerking:
a.

indien persoonsgegevens worden verkregen van de bet rokkene: vóór of t en t ij de van het moment van
verkrij ging;

b.

indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wij ze:
i.
ii.

2.

op het moment van vast legging; of
uit erlij k op het moment van de eerst e verst rekking, wanneer de gegevens best emd zij n om t e
worden verst rekt aan een ont vanger, t enzij de verant woordelij ke op goede gronden mag
aannemen dat de bet rokkene daarvan reeds op de hoogt e is.

De verplicht ing, zoals bedoeld in het eerst e lid, kan buit en t oepassing worden gelat en voor zover dit
noodzakelij k is in het gewicht ige belang van anderen dan de bet rokkene, de verant woordelij ke daaronder
begrepen. In dat geval legt de verant woordelij ke de herkomst van de gegevens vast .

Art. 13: Inzagerecht van de betrokkene
1.

De verant woordelij ke deelt eenieder op diens verzoek en na deugdelij ke vast st elling van diens ident it eit
schrif t elij k binnen vier weken mede of hem bet ref f ende persoonsgegevens zij n verwerkt . Indien
persoonsgegevens worden opgevraagd door een ander dan de bet rokkene zelf zal de verant woordelij ke zich
ervan vergewissen dat de verzoeker gemacht igd of anderszins bevoegd is om namens de bet rokkene deze
persoonsgegevens op t e vragen, t enzij de bevoegdheid in redelij kheid kan worden veronderst eld.

2.

Indien zodanige gegevens worden verwerkt , zal de verzoeker desverlangd schrif t elij k binnen vier weken een
volledig overzicht van alle persoonsgegevens worden gegeven, met inlicht ingen omt rent de aard van de bronnen
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waaruit deze gegevens af komst ig zij n. Verder zal een omschrij ving van het doel of de doeleinden worden
verst rekt , alsmede inf ormat ie over de persoonsgegevens en de ont vangers.
3.

De verant woordelij ke kan voor het verst rekken van het overzicht een redelij ke vergoeding in rekening brengen,
t ot maximaal het bedrag dat bij of kracht ens de wet daarvoor in rekening mag worden gebracht .

4.

De verplicht ingen, bedoeld in dit art ikel, kunnen buit en t oepassing worden gelat en voor zover dit noodzakelij k
is in het belang van anderen dan de verzoeker, de verant woordelij ke daaronder begrepen.

Art. 14: Verbetering, aanvulling, verwij dering of afscherming
1.

Naar aanleiding van een bericht , respect ievelij k een daart oe st rekkend verzoek van de bet rokkene zal de
verant woordelij ke persoonsgegevens die f eit elij k onj uist , onvolledig, het doel van de verwerking niet dienen
en/ of in st rij d met een wet t elij k voorschrif t zij n verwerkt , zo spoedig mogelij k na vast st elling daarvan
verbet eren, aanvullen, verwij deren of af schermen.

2.

Ingeval de door de bet rokkene verst rekt e gegevens en/ of t oelicht ing naar het oordeel van de verant woordelij ke
geen of onvoldoende grond vormen voor onmiddellij ke verbet ering, aanvulling, verwij dering of af scherming als
bedoeld in het eerst e lid, doch anderszins aanleiding geven t ot t wij f el omt rent de j uist heid, respect ievelij k de
volledigheid van de met bet rekking t ot de bet rokkene verwerkt e persoonsgegevens, zal de verant woordelij ke
t er zake van deze gegevens nader aanvullend onderzoek inst ellen.

3.

De bet rokkene ont vangt binnen 4 weken na ont vangst van een bericht , respect ievelij k verzoek als bedoeld in
het eerst e lid een schrif t elij k mededeling van de verant woordelij ke omt rent de al dan niet verbet erde,
aangevulde en/ of verwij derde persoonsgegevens.

4.

Ingeval de verant woordelij ke overgaat t ot verbet ering, aanvulling, verwij dering of af scherming van
persoonsgegevens naar aanleiding van een bericht , respect ievelij k verzoek van de bet rokkene als bedoeld in het
eerst e lid, zal de verant woordelij ke diegenen aan wie persoonsgegevens over bet rokkene zij n verst rekt ,
mededeling doen van de verbet ering, aanvulling, verwij dering of af scherming, t enzij dit onmogelij k is dan wel
een onevenredige inspanning kost .
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PARAGRAAF 5 BEVEILIGING & GEHEIMHOUDING
Artikel 15: Beveiliging
1.

De verant woordelij ke legt passende t echnische en organisat orische maat regelen t en uit voer om
persoonsgegevens t e beveiligen t egen verlies of t egen enige vorm van onrecht mat ige verwerking. Deze
maat regelen garanderen, rekening houdende met de st and van de t echniek en de kost en van de
t enuit voerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’ s die de verwerking en de aard van t e
beschermen gegevens met zich meebrengen. De maat regelen zij n er mede op gericht onnodige verzameling en
verdere verwerking van persoonsgegevens t e voorkomen. Een gelij ke plicht rust op de bewerker voor het geheel
of het gedeelt e van de apparat uur die hij onder zich heef t .

2.

Binnen de organisat ie van de verant woordelij ke hebben uit sluit end degenen die daart oe door de
verant woordelij ke gemacht igd zij n t oegang t ot de best anden met persoonsgegevens. De verant woordelij ke zal
de namen van deze gemacht igden in een daart oe aan t e leggen regist er vermelden.

Artikel 16: Geheimhouding
1.

De gemacht igden zij n verplicht t ot st rikt e geheimhouding van persoonsgegevens, t enzij een wet t elij k
voorschrif t hen t ot mededeling verplicht of uit hun t aak de plicht t ot mededeling voort vloeit .

2.

De gemacht igden dienen t egenover de verant woordelij ke schrif t elij k t e verklaren bekend t e zij n met de inhoud
van deze gedragscode en overeenkomst ig de bepalingen ervan t e zullen handelen.

PARAGRAAF 6 SLOTBEPALING
Art. 17: Beschikbaarheid gedragscode
1.

Deze gedragscode is beschikbaar op de websit e van de verant woordelij ke via de hiernavolgende link:
www. ipspowerf ulpeople. com/ downloads.

2.

Deze gedragscode wordt meegest uurd met de overeenkomst t ussen de verant woordelij ke en de bet rokkene.
Af schrif t en daarvan kunnen t evens worden best eld via het volgende e-mailadres:
privacy@ipspowerf ulpeople. com.
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