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RICHTLIJN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGE-

GEVENS 

 

Voor de uitvoering van uw werkzaamheden in opdracht van Al-

linq krijgt u persoonsgegevens ter beschikking. Bij het aangaan 

van de overeenkomst is vastgesteld dat u zelfstandig verwer-

kingsverantwoordelijke bent in het kader van de Algemene ver-

ordening gegevensbescherming (verder: AVG). Ondanks dat 

hebben wij een richtlijn opgesteld over de verwerking van per-

soonsgegevens. In deze richtlijn beschrijven wij op welke wijze 

wij verwachten dat u met de persoonsgegevens omgaat die u 

van Allinq ter beschikking krijgt.  

Begrippen uit de AVG en de UAVG (Uitvoeringswet AVG) die in 

deze richtlijn worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis. Deze 

begrippen worden weergegeven met een hoofdletter.  

1 Gebruik ontvangen Persoonsgegevens 

De van Allinq ontvangen Persoonsgegevens dienen op een be-

hoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze te worden ver-

werkt, in overeenstemming met de geldende wet- en regelge-

ving op het gebied van gegevensverwerking. 

De Persoonsgegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden 

voor de doelstelling(en) waarvoor Allinq ze aan u beschikbaar 

heeft gesteld. Indien u de Persoonsgegevens niet meer nodig 

hebt voor de uitvoering van uw werkzaamheden dienen deze 

gewist te worden.  

2 Beveiligingsmaatregelen 

U zorgt als leverancier voor passende technische en organisa-

torische maatregelen om de persoonsgegevens goed te beveili-

gen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG.  

3 Verwerking buiten de EER 

U mag Persoonsgegevens buiten de Europese Economische 

Ruimte (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaar-

den van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een 

Verwerking buiten de EER, dan stelt u Allinq daarvan vooraf op 

de hoogte. 

4 Geheimhouding 

Personen die werken voor u en voor een derde partij die u even-

tueel inhuurt/ werkzaamheden laat verrichten, moeten Per-

soonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden. De perso-

nen die werken voor u of voor een derde partij hebben daarom 

een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere 

manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding. 

De geheimhouding geldt ook nog na beëindiging van de over-

eenkomst met Allinq. 

5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek) 

U informeert Allinq zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 

uur, na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband 

met persoonsgegevens (Datalek). U vermeldt hierbij voor zover 

bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) inbreuk, 

de categorie Persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en 

het aantal betrokkenen. Voor het melden van beveiligingsin-

breuken of datalekken aan Allinq moet gebruik worden gemaakt 

van het emailadres: security@allinq.nl 
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