Bewerkingsverklaring
Als bewerker van persoonsgegevens namens RBC zorg ik voor technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau te bereiken dat past bij het risico. Het gaat om gegevens
die uit privacy-oogpunt extra aandacht behoeven. Hierbij houd ik rekening met de laatste stand van de
techniek, de kosten van implementatie, evenals de aard, de reikwijdte, de context, de doeleinden van de
verwerking en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Daarbij moet ik de volgende, passende
maatregelen nemen.
1.

Alle persoonsgegevens zijn digitaal alleen te bereiken via een inlog, dit kan zijn een wachtwoord op
mijn telefoon of een usernaam en wachtwoord op mijn computer;

2.

Ik gebruik zo veel mogelijk versleutelde gegevensdragers als ik bijzondere persoonsgegevens digitaal
moet vervoeren. Hiermee zorg ik ervoor dat de persoonsgegevens voor anderen niet leesbaar zijn;

3.

Ik gebruik beveiliging op mijn digitale netwerkmappen en waar nodig ook beveiliging op mijn
bestanden op mijn digitale netwerk;

4.

Ik overweeg om meervoudige authenticatie in te voeren (naast een gebruikersnaam en een
wachtwoord moet dan ook een code ingevoerd worden, die ik bijvoorbeeld via SMS ontvang);

5.

Ik sluit mijn digitale netwerk af voor landen waarvoor dit niet strik noodzakelijk is. (Toelichting: het is
mogelijk om internetverkeer af te sluiten voor landen waar vandaan veel hackers actief zijn. Werk
hierbij van binnen naar buiten, dus alleen openstellen voor landen waarvoor dat stikt noodzakelijk is);

6.

Als persoonsgegevens via een besloten website te benaderen zijn, moet die beveiligde
internetverbinding te herkennen zijn aan het groene slotje (HTTPS);

7.

Als ik bijzondere persoonsgegevens in een CRM opgeslagen heb, zorg ik er voor dat deze alleen door
de juiste personen (met autorisatie) te zien zijn;

8.

Ik zorg voor een goede back-up procedure met onder andere een regelmatige test van het herstellen
van de digitale gegevens;

9.

Alle persoonsgegevens, die ik op papier in mijn bezit heb, bewaar ik achter slot en grendel en ik zorg
er voor dat deze alleen door de juiste personen (met autorisatie) te zien zijn.

10. Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen en de beveiliging.

Naam: ….……………………………………………………………………

Handtekening: ….………………………………………………….

Datum: ….…………………………………………………………………….

De privacy policy van RBC vindt u op http://www.rbcvoetbal.nl/algemeen/privacy-policy.

