Waarborgen privacy
WWplus voert namens haar opdrachtgevers de bovenwettelijke WW-regelingen bij ontslag uit. Voor de uitvoering
van deze dienstverlening maken wij gebruik van de persoonsgegevens van de (voormalig) werknemers van onze
opdrachtgevers. Hierbij zijn wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informeren betrokkenen
In de privacyverklaring op de homepagina van wwplus.nl geven wij aan op welke wijze wij de gegevens van
betrokkenen verwerken. Indien een (voormalig) werknemer een aanvraag voor een uitkering bij ons indient, gaat
hij expliciet akkoord met deze privacyverklaring. Onze privacyverklaring kunt u hier nalezen.

Beveiliging van de gegevens
WWplus is ISO 27001 gecertificeerd en vanuit die standaard hebben wij technische en organisatorische
maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, waaronder:
•

Continuïteitsbeheer: verlies en/of beschadiging door brand, water, straling, luchtverontreiniging en/of
andere calamiteiten;

•

Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;

•

Toegangsbeveiliging;

•

Beveiligingsmaatregelen in toepassingssystemen;

•

Logging en controle;

•

Beheer van technische kwetsbaarheden;

•

Incidentenbeheer;

•

Afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten;

•

Waarborgen zodat bij verlies en/of beschadiging van de persoonsgegevens herstel kan plaatsvinden;

•

Vernietiging van gegevens bij vervanging of afvoeren van mediadragers;

•

Beveiligingsbewustzijn.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en verbinden zich aan onze visie: zorgvuldig
en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige gegevens. Ook wordt het personeel voor indiensttreding
gescreend. Jaarlijks worden kennissessies georganiseerd om het beveiligingsbewustzijn van onze medewerkers
te trainen.
Deze beveiligingsmaatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige
verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De beveiligingsmaatregelen die
worden genomen, zijn gebaseerd op een risicoanalyse en dekken de risico’s zodanig dat aan de
betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. Via interne en externe audits wordt jaarlijks getoetst of het gebruik van
systemen en procedures voldoet aan het beveiligingsbeleid. Op basis van de uitkomsten van deze audits worden
de beveiligingsmaatregelen periodiek geëvalueerd.
Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
eenzelfde niveau van beveiliging te waarborgen.

Vragen over de verwerking?
Heeft u vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze
Functionaris voor de gegevensbescherming via FG@wwplus.nl.

