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1

Doel van dit document

In dit document heeft NTS vastgelegd hoe zij omgaat met persoonsgegevens van medewerkers van
relaties.
Het doel van dit document is om in lijn met de bepaling uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) transparant te zijn naar betrokkenen over de verwerking van
persoonsgegevens door NTS. Op basis van dit document worden de privacy verklaringen voor de
verschillende categorieen betrokkenen en belanghebbenden gedefinieerd.
NTS zal jaarlijks controleren of de uitgangspunten en richtlijnen in dit document zijn nageleefd.
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Opzet

Dit document bestaat uit twee delen:
1. Begrippen.
2. Privacystatement.
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Begrippen

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de
uitvoeringswet van deze verordening
Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1
AVG.
Bijzondere persoonsgegevens: extra gegevens die over personen kunnen worden vastgelegd, zoals
gezondheid, ras of etnische afkomst etc. zoals gedefinieerd in artikel 9, lid 1 van de AVG.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.
Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij een bedrijf /organisatie ofwel in dienstbetrekking dan
wel tijdelijk ingehuurd. Hiertoe wordt ook gerekend de groep ZZP’ers die zich verbonden hebben aan
NTS.
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
(de Betrokkene) die worden verwerkt door NTS zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;.
Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een
ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt
zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

Pagina 4 van 6

Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie,
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen
voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.
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Privacy beleid

4.1

Betrokkenen

NTS verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieen betrokkenen:
-

4.2

Gebruikers van het Forum triage
Bestuursleden
Personen die bijdragen leveren aan de standaard.
Medewerkers leveranciers
Medewerkers van relatie.

Uitgangspunten

4.2.1 Wat wordt verwerkt
NTS verwerkt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar dienstverlening
en voor haar eigen bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor de duur die
hiervoor benodigd is. Na afloop zorgt NTS ervoor dat persoonsgegevens worden gewist, danwel
vernietigd.
NTS onderhoudt een register van Verwerkingen. NTS gebruikt het register van Verwerkingen om te
borgen dat elke verwerking, waarvoor NTS optreedt als verwerkersverantwoordelijke
a. Een legitiem doel heeft
b. Categorieen persoonsgegevens en categorieen betrokkenen in lijn zijn met wet- en
regelgeving en met dit doel,
c. De bewaartermijnen in lijn zijn met wet- en regelgeving en met dit doel.
NTS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

4.2.2 Beveiliging
NTS heeft beveiligingsmaatregelen genomen, om persoonsgegevens waarvoor zij optreedt als
verwerkersverantwoordelijke, passend en aantoonbaar te beveiligen.
Medewerkers van NTS en leveranciers is geheimhouding opgelegd, waar het gaat om het omgaan
met gegevens van betrokkenen.
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Bewaartermijn

NTS bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel van de verwerking. Hieronder de
specifieke bewaartermijn voor elke categorie betrokkenen:
-
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Medewerkers met een dienstverband: zeven jaar na beeindiging dienstverband.
ZZP’ers die verbonden zijn aan NTS: vijf jaar na beeindiging van de laatste opdracht.
Sollicitanten: 1 maand na afronden van de sollicatieprocedure.
Gegevens van andere betrokkenen: deze worden meteen nadat deze niet meer nodig zijn
gewist.

Rechten betrokkenen

Alle betrokkenen van NTS hebben, mits wet- en regelgeving dit niet verhindert, de volgende rechten:
-
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Inzage van hun eigen persoonsgegevens.
Correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens.

Website van NTS

Met betrekking tot de website van NTS houdt NTS statistieken bij met behulp van Google Analytics.
De informatie die NTS registreert (via Cookies) bestaat uit IP -adressen, type browser en de bezochte
pagina’s. NTS gebruikt deze gegevens uitsluitend om de effectiviteit van de website te monitoren en
te verbeteren. Op geen enkele wijze zal NTS actie ondernemen om deze gegevens terug te herleiden
tot een persoon. De gegevens worden na maximaal twee jaar gewist. Bezoekers van de website
kunnen ervoor kiezen om cookies uit te schakelen.
Op de website vindt u één formulier waarmee u contact kunt opnemen met NTS om informatie op te
vragen. Na het doorsturen van de formulieren wordt de informatie op de website gewist.
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Opmerkingen en klachten

Wanneer u opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop NTS persoonsgegevens verwerkt,
verzoek ik u contact op te nemen met de Manager van NTS (bureauNTS@de-nts.nl) .
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