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Begrippenlijst  
 

Betrokkenen:  De natuurlijke persoon (het data subject) waarop de te 

verwerken of verwerkte persoonsgegevens duiden. 

 

Bijzondere persoonsgegevens: Persoonsgegevens met bijzondere bescherming, 

inhoudende dat deze zonder wettelijke uitzondering niet 

verwerkt mogen worden. Infra & Milieu Connection 

B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

 

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 gegevens. (artikel 4 lid 12 AVG) In 

dit document wordt een inbreuk in verband met 

persoonsgegevens ook aangeduid als privacyincident.  

 

Infra & Milieu Connection B.V.: Verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit register 

omschreven verwerkingen.  

 

Medewerkers:  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in 

dienstverband, onderaanneem overeenkomst van 

aanneming of in opdracht werkzaamheden verricht voor 

Infra & Milieu Connection B.V.. 

  

Persoonsgegevens:  Alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar 

wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd. (artikel 4 lid 1 

AVG) 

 

Privacy statement- 

Privacyverklaring: Verkorte en begrijpelijk uitgedrukte weergave van de in 

dit beleid beschreven processen en technische en 

organisatorische maatregelen. 

 

Verantwoordelijke- 

verantwoordelijke verklaring:  Een overeenkomst tussen twee 

verwerkingsverantwoordelijken waarin zij, veelal 

aangaande een overdracht van te verwerken gegevens, 

nadere afspraken vastgelegd hebben. Deze overeenkomst 

heeft een beschermend karakter en is bedoeld om de 

mate van bescherming van persoonsgegevens bij beide 

partijen te harmoniseren. 

 

Verwerker:  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat 



ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt.  

 

 

 

Verwerkersovereenkomst:  Een overeenkomst tussen een verwerkings-

verantwoordelijke en een verwerker. In deze 

overeenkomst zijn nadere afspraken aangaande duur, 

omvang en grenzen van de verwerking vastgelegd. 

 

Verwerking:  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van 

persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés. (artikel 4 lid 2 AVG) 

 

Verwerkingsdoel:  Doel waardoor de verwerking van persoonsgegevens 

gelegitimeerd is. Infra & Milieu Connection B.V. heeft 

haar doelbinding vastgelegd in haar verwerkingsregister. 

 

(Verwerkings)verantwoordelijke:  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, 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. (artikel 4 lid 7 AVG) 

 

 

  



1. Inleiding  
 

1.1 Achtergrond 
Voor u ligt het privacybeleid van Infra & Milieu Connection B.V. Om aan haar verplichtingen 

in het kader van de geldende privacywetgeving te voldoen, heeft Infra & Milieu Connection 

B.V. dit beleid opgesteld. Infra & Milieu Connection B.V. heeft privacy en 

gegevensbescherming hoog in het vaandel staan. In dit beleidsdocument is te lezen hoe zij 

persoonsgegevens bewust en aantoonbaar beschermt in haar dagelijkse bedrijfsvoering. In dit 

privacy beleid wordt een globale omschrijving gegeven van de verschillende werkprocessen 

van Infra & Milieu Connection B.V., waarin persoonsgegevens verwerkt worden en hoe de 

bescherming van deze persoonsgegevens in deze werkprocessen gewaarborgd wordt. 

 

1.2 Doelgroep 
Dit privacybeleid is bedoeld voor allen die over de gegevensbescherming door Infra & Milieu 

Connection B.V. meer willen weten. Infra & Milieu Connection B.V. heeft het doel dit beleid 

na te leven en op die manier de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

andere gegevensbeschermingswetgeving deugdelijk na te leven. 

 

In dit privacybeleid worden verschillende groepen betrokkenen beschreven. Van deze 

betrokkenen worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Per groep betrokkenen is in 

het privacybeleid een beleidskader vastgelegd. 

 

1.3 Toepassing 
Op de verschillende werkniveaus binnen Infra & Milieu Connection B.V. wordt dit 

privacybeleid toegepast. De toepassing vindt in hoofdzaak op directieniveau en binnen het 

beleidskader van de planning plaats. In de feitelijke uitvoering wordt uiteraard wel rekening 

gehouden met privacy, in de praktijk vindt op dit niveau weinig verwerking plaats. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens binnen, door en 

voor Infra & Milieu Connection B.V. Naast de interne verwerking gelden de in dit privacy 

beleid vastgelegde kaders eveneens voor verwerking door derden (verwerkers). 

 

De beveiligingsmaatregelen uit dit privacy beleid worden eveneens toegepast wanneer sprake 

is van gegevensuitwisseling met derden. Derden kunnen zowel medeverantwoordelijken als 

gegevensverwerkers zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. Kernwaarden 
 

In deze paragraaf zijn de kernwaarden van het privacybeleid van Infra & Milieu Connection 

B.V. vastgelegd. Aan de hand van deze kernwaarden zijn de concrete (technische-en 

organisatorische-) beschermingsmaatregelen opgesteld. Een beveiligingsmaatregel is derhalve 

terug te leiden naar een kernwaarde. 

 

2.1 Beperking van de verwerking 
Infra & Milieu Connection B.V. verricht uitsluitend verwerkingen die noodzakelijk zijn voor 

het voeren van haar bedrijfsvoering. Zodra de verwerking van bepaalde gegevens niet langer 

noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, wordt deze voor zover mogelijk beperkt.  

 

Voor bepaalde gegevens heeft Infra en Milieu Connection B.V. een (wettelijke) bewaarplicht. 

Dit houdt in dat bepaalde gegevens (afgesloten) opgeslagen zijn, wanneer de actuele 

verwerking hiervan niet meer noodzakelijk is. De verwerking van deze gegevens is, met 

inachtneming van de bewaarplicht, voor zover mogelijk beperkt. Een inperking van 

verwerking op basis van een daartoe strekkend verzoek (zie hoofdstuk 4) zal in veel gevallen 

daarom niet mogelijk zijn. Zodra ook de verwerking van opslag niet langer noodzakelijk is 

voor gegevens, staakt Infra & Milieu Connection B.V. ook deze verwerking zo spoedig 

mogelijk. De bewaarde gegevens worden alsdan vernietigd.  

 

2.2 Dataminimalisatie  
Infra & Milieu Connection B.V. streeft ernaar om de door haar noodzakelijk opgeslagen data 

te minimaliseren. Bij elke digitale archiveringshandeling wordt daarom de afweging gemaakt 

of de te archiveren data noodzakelijk opgeslagen dient te worden of, dat voor opslag geen 

noodzaak bestaat. In het laatste geval worden de gegevens vernietigd. 

 

2.3 Privacy-by-default 
Infra & Milieu Connection B.V. ziet toe op gegevensbescherming in haar werkprocessen. Dit 

doet zij door op verschillende punten in het werkproces een check in te bouwen. Bij opslag- 

en verwerkingsmomenten gaat zij na of sprake is van een noodzakelijke verwerking en/of de 

verkregen gegevens ook met een doel verwerkt worden. Verder wordt bij iedere 

archiveringshandeling nagegaan of deze noodzakelijk is en hoe de te archiveren data 

geminimaliseerd kunnen worden. Op deze manier maakt gegevensbescherming een onderdeel 

uit van de normale bedrijfsvoering.  

 

2.4 Beveiliging 
Als technische beschermingsmaatregel heeft Infra & Milieu Connection B.V. verstrekkende 

beveiliging geïmplementeerd. De beschrijving van deze technische maatregelen is als bijlage 

1 bij dit privacybeleid gevoegd. Hoewel zij niet (of nauwelijks) te maken heeft met bijzondere 

persoonsgegevens, erkent zij met de genomen beveiligingsmaatregelen de verplichting tot het 

beschermen hiervan. 

 

  



3. Verwerkingen per groep betrokkenen 
 

In het verwerkingsregister heeft Infra & Milieu Connection B.V. per groep van betrokkenen 

aangegeven welke verwerkingen zij doet. In deze paragraaf wordt per groep betrokkenen 

globaal aangegeven welke gegevens verwerkt worden. Voorts wordt per groep aangegeven 

welke technische- en organisatorische maatregelen Infra & Milieu Connection B.V. neemt om 

de veiligheid van deze gegevens te garanderen. 

 

3.1 Medewerkers 

3.1.1 Omschrijving verwerking 
Van medewerkers verwerkt Infra & Milieu Connection B.V. de meeste persoonsgegevens. 

Infra & Milieu Connection B.V. heeft op basis van fiscale- en arbeidswetgeving de 

verplichting tot het verwerken van deze gegevens. Ook de bewaartermijn ten aanzien van de 

persoonsgegevens van medewerkers is wettelijk voorgeschreven. Het doel van de verwerking 

van de verschillende persoonsgegevens van medewerkers is vastgelegd in het 

verwerkingsregister. Van sollicitanten bewaart Infra & Milieu Connection B.V. geen 

gegevens wanneer deze sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst. Na het einde van de 

medewerker-opdrachtgeverrelatie heeft Infra & Milieu Connection B.V. in bepaalde gevallen 

de verplichting om persoonsgegevens nog enige tijd te bewaren. Gedurende deze 

bewaartermijnen voert Infra & Milieu Connection B.V. geen andere verwerkingen uit dan de 

opslag. 

 

3.1.2 Omvang van de verwerking  
De gegevens van medewerkers worden door Infra & Milieu Connection B.V. gedurende het 

dienstverband intensief verwerkt. Infra & Milieu Connection B.V. heeft haar gegevens 

digitaal opgeslagen om deze te gebruiken voor salarisadministratie, roostering en alledaagse 

bedrijfsvoering. De verwerking ziet derhalve op een digitale verwerking, opslag, raadpleging 

en weergave van de persoonsgegevens van medewerkers. Voorts gebruikt Infra & Milieu 

Connection B.V. de gegevens van medewerkers in verschillende applicaties (ondersteund 

door verwerkers) ter bevordering van haar bedrijfsvoering. 

 

3.1.3 Duur van de verwerking 
De duur van de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, maar ook van andere 

medewerkers, is in veel gevallen gebonden aan wettelijke termijnen. Hierbij wordt vooral 

gedoeld op de opslag van bepaalde gegevens. Vanuit (hoofdzakelijk) fiscale wetgeving heeft 

Infra & Milieu Connection B.V. de verplichting tot het bewaren van bepaalde gegevens. Infra 

& Milieu Connection B.V. staakt na de beëindiging van de verbintenis tussen haar en de 

medewerker op zo kort mogelijke termijn de actieve verwerking van persoonsgegevens van 

deze medewerker. Ten aanzien van de passieve verwerking (opslag) houdt zij zich aan de 

wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigt 

Infra & Milieu Connection B.V. de opgeslagen gegevens waarna de verwerking volledig 

beëindigd is. 

 

3.2 Zakelijke relaties  

3.2.1 Omschrijving van de verwerking 
Van zakelijke relaties verwerkt Infra & Milieu Connection B.V. slechts die gegevens die van 

een (zakelijke) contactpersoon noodzakelijk zijn om het contact met deze relatie te 

onderhouden.  



Dit betreft contactgegevens alsmede informatie aangaande de arbeidsrelatie van deze 

contactpersoon. De gegevens zijn door Infra & Milieu Connection B.V. geanalyseerd 

opgeslagen. 

 

3.2.2 Omvang van de verwerking 
De omvang van deze, relatief beperkt ingrijpende, verwerking van persoonsgegevens is 

binnen Infra & Milieu Connection B.V. behoorlijk ruim. Zo zullen de contactgegevens binnen 

het systeem van Infra & Milieu Connection B.V. opgeslagen worden en is het mogelijk dat 

medewerkers van Infra & Milieu Connection B.V. de contactgegevens eveneens persoonlijk 

opslaan. Kijkend naar de geringe vertrouwelijkheid van de verwerkte contactgegevens is deze 

ruime verwerking op zichzelf geen onrechtmatige verwerking. Er is echter wel belang bij het 

zo deugdelijk mogelijk actualiseren van de verwerkte contactgegevens. Infra & Milieu 

Connection B.V. streeft er daarom naar om een actueel bestand met contactgegevens van 

verschillende zakelijke relaties binnen haar afgesloten digitale omgeving op te slaan en niet 

actuele contactgegevens te verwijderen. 

 

3.2.3 Duur van de verwerking 
De duur van de verwerking van zakelijke contactgegevens is beperkt tot de tijdspanne waarin 

deze gegevens actueel zijn. Wanneer een zakelijke relatie niet langer relevant is voor Infra & 

Milieu Connection B.V. zullen de verwerkte gegevens verwijderd, dan wel aangepast worden. 

Infra & Milieu Connection B.V. streeft ernaar de aanpassing dan wel verwijdering zo spoedig 

mogelijk plaats te laten vinden nu zij zelf ook belang heeft bij een actueel contactenbestand.   



4. Inroepbare rechten van betrokkenen 
 

4.1 Beschrijving van de rechten 
Betrokkenen hebben voortvloeiend uit de AVG verschillende rechten die zij in kunnen roepen 

betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens. De geldende privacywetgeving kent de 

volgende rechten toe: 

 

• Recht op inzage van de gegevens; 

Dit houdt in dat een betrokkene mag zien welke gegevens Infra & Milieu Connection B.V. 

van hem/haar verwerkt en dat deze betrokkene ook een inzage mag krijgen in deze 

verwerking.  

 

• Recht op rectificatie en aanvulling; 

Een betrokkene mag op basis van dit recht een verzoek indienen tot aanpassing van de door 

Infra & Milieu Connection B.V. van hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Infra & Milieu 

Connection B.V. draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verwerkte 

gegevens.  

 

• Recht op beperking van verwerking (verwerken van minder gegevens); 

Een betrokkene kan Infra & Milieu Connection B.V. verzoeken om beperking van de 

verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit houdt in dat Infra & Milieu Connection B.V 

alle niet noodzakelijke maar wel toegestane verwerkingen van deze gegevens staakt, zonder 

dat zij de gegevens dient te verwijderen. Aangezien Infra & Milieu Connection B.V slechts 

noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens bezigt, zal een beroep op beperking van 

verwerking in veel gevallen niet noodzakelijk zijn. De vraag is daarom in welke mate Infra & 

Milieu Connection B.V met dergelijke beroepen te maken zal krijgen.  

 

• Recht om bezwaar te maken tegen verwerking; 

Een betrokkene mag tegen Infra & Milieu Connection B.V. bezwaar maken wanneer hij/zij 

van mening is dat de door haar uitgevoerde verwerkingen niet noodzakelijk dan wel 

onrechtmatig zijn. Infra & Milieu Connection B.V heeft de verplichting een dergelijk bezwaar 

te beoordelen en wanneer sprake is van onrechtmatige verwerking deze te staken. Aangezien 

Infra & Milieu Connection B.V slechts noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens 

bezigt, zal een beroep op beperking van verwerking in veel gevallen niet noodzakelijk zijn. 

De vraag is daarom in welke mate Infra & Milieu Connection B.V met dergelijke beroepen te 

maken zal krijgen.  

 

• Recht op dataportabiliteit (overdragen van gegevens); 

Een betrokkene heeft het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat een betrokkene kan vragen 

om het overdragen van de verwerkte gegevens. Een betrokkene verzoekt in dit geval om  

een machine-leesbare uitsnede van de door Infra & Milieu Connection B.V van hem/haar 

verwerkte gegevens. Infra & Milieu Connection B.V. zal bij een dergelijk verzoek contact 

zoeken met haar systeembeheerder, nu zij deze digitale uitsnede naar alle waarschijnlijkheid 

niet zelf zal kunnen fabriceren. 

 

• Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden); 

Voor zover Infra & Milieu Connection B.V. gegevens verwerkt van betrokkenen, zonder dat 

deze noodzakelijk verwerkt worden, kan een betrokkene een beroep doen op het recht om 

vergeten te worden. Dit houdt in dat Infra & Milieu Connection B.V. de niet noodzakelijke 

verwerking staakt, bijvoorbeeld door de opgeslagen gegevens te verwijderen.  



Aangezien Infra & Milieu Connection B.V slechts noodzakelijke verwerking van 

persoonsgegevens bezigt, zal een beroep op beperking van verwerking in veel gevallen niet 

noodzakelijk zijn. De vraag is daarom in welke mate Infra & Milieu Connection B.V met 

dergelijke beroepen te maken zal krijgen. 

 

4.2 Procedure bij een beroep 
Infra & Milieu Connection B.V heeft de procedure bij een beroep op een van de rechten van 

betrokkenen vastgelegd in haar Privacyverklaring. Een betrokkene kan voor een beroep op 

een van de onder 4.1 genoemde rechten contact opnemen met de contactpersoon 

gegevensbescherming binnen Infra & Milieu Connection B.V.  

 

Deze contactpersoon geeft, zoals wettelijk voorgeschreven, binnen een redelijke termijn 

antwoord op de gestelde vraag van de betrokkene. Ook voor het overhandigen aangaande het 

verzoek is de contactpersoon bereikbaar. Hij/zij handelt ook deze vragen binnen een redelijke 

termijn af. Een redelijke termijn in dezen is in ieder geval binnen zes weken. 

 

  



5. Omgang met verwerkende derden 
 

Infra & Milieu Connection B.V. komt in haar dagelijkse werkzaamheden verschillende andere 

verwerkingsverantwoordelijken tegen waarmee zij samen dient te werken. Denk hierbij aan 

overheden, (hoofd- of onder-)aannemers en andere partijen waarmee zij (zakelijk) 

samenwerkt. Verder maakt Infra & Milieu Connection B.V. bij de dagelijkse bedrijfsvoering 

gebruik van verschillende verwerkers. In deze paragraaf is de omgang met deze partijen 

omschreven. 

 

5.1 Andere gegevensverantwoordelijken 
Infra & Milieu Connection B.V. levert in bepaalde situaties, op basis van een wettelijke 

verplichting dan wel vanuit de uitvoering van een overeenkomst, gegevens aan andere 

verwerkingsverantwoordelijken aan. Zowel Infra & Milieu Connection B.V. als deze andere 

partij hebben in dit geval een grondslag om de gegevens te verwerken. Ten aanzien van de 

overdracht van deze gegevens streeft Infra & Milieu Connection B.V. ernaar om nadere 

afspraken ten behoeve van een veilige overdracht overeen te komen. Zij hanteert hiervoor een 

verantwoordelijke-verantwoordelijke verklaring. In deze verklaring kunnen partijen nader 

overeenkomen onder welke voorwaarden zij persoonsgegevens aan elkaar overdragen. De 

persoonsgegevens welke Infra & Milieu Connection B.V. overdraagt, zien in de regel op 

medewerkers. Infra & Milieu Connection B.V. neemt naar aanleiding van deze situatie een 

bijzondere zorgplicht op zich ten aanzien van de persoonsgegevens. 

 

5.2 Verwerkers 
In de dagelijkse bedrijfsvoering maakt Infra & Milieu Connection B.V. gebruik van diensten 

van verschillende verwerkers. Denk hierbij aan een systeembeheerder, salarisadministratie 

alsmede softwareleveranciers. Voor de verwerkingen die deze partijen voor Infra & Milieu 

Connection B.V. uitvoert, sluit zij samen met de verwerkers een zogeheten 

Verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst legt zij de volgende zaken vast: 

• Aard en duur van de verwerking; 

• Doel van de verwerking; 

• Een omschrijving van de persoonsgegevens en de categorie betrokkenen (in de meeste 

gevallen medewerkers); 

• Rechten en verplichtingen van verwerker en Infra & Milieu Connection B.V. 

In de verwerkersovereenkomst stelt Infra & Milieu Connection B.V. vast welke technische en 

organisatorische afspraken zijn gemaakt om haar eigen mate van bescherming van 

persoonsgegevens te garanderen. Hierbij wordt ook een controlemechanisme opgesteld. Infra 

& Milieu Connection B.V. sluit het gebruik van eventuele subverwerkers in beginsel uit. 

Verder sluiten partijen ook de verwerking van persoonsgegevens buiten het grondgebied van 

de Europese Unie uit. 

 

 

 

 



6. Naleving en handhaving 
 

Om de naleving van dit privacybeleid te kunnen controleren is in deze paragraaf een 

handhavingsystematiek opgenomen. De naleving van dit privacybeleid is in twee 

verschillende componenten te controleren. Allereerst is er de naleving in de dagelijkse 

bedrijfsvoering. Verder zijn er een aantal onderdelen van het privacybeleid die halfjaarlijks 

gecontroleerd worden. Tijdens de halfjaarlijkse privacy check controleert Infra & Milieu 

Connection B.V. ook de werking van het register voor beveiligingsincidenten. Hierbij wordt 

ook gekeken of naar aanleiding van voorkomen beveiligingsincidenten het privacybeleid 

aangepast dient te worden. 

 

6.1 Naleving een dagelijkse bedrijfsvoering 

6.1.1 Vergaren van gegevens 
Infra & Milieu Connection B.V. vergaart slechts noodzakelijke persoonsgegevens om deze te 

verwerken. Dit betekent dat zij niet noodzakelijke gegevens uitdrukkelijk niet verzamelt en 

nadrukkelijk niet opslaat. In de praktijk zal bij de verwerking van gegevens, met name op het 

moment van opslag, de vraag gesteld moeten worden of deze gegevens noodzakelijk verwerkt 

moeten worden. Hierbij kan de persoon die de persoonsgegevens opslaat of vergaart de 

afweging maken of deze verwerkingshandeling noodzakelijk is.  

 

6.1.2 Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens 
Bij het verwerken van persoonsgegevens maakt Infra & Milieu Connection B.V. steeds de 

afweging of een verwerking noodzakelijk is en of hiervoor een doel is. Hiervoor kan het 

verwerkingsregister geraadpleegd worden, waarin alle verwerkingen ten behoeve van de 

alledaagse praktijk weergegeven zijn. Wanneer een verwerking niet in het verwerkingsregister 

vermeld is, concludeert Infra & Milieu Connection B.V. in beginsel dat deze verwerking niet 

noodzakelijk is. Wanneer een verwerking ten onrechte niet in het verwerkingsregister 

opgenomen is, past Infra & Milieu Connection B.V. haar verwerkingsregister aan op dit 

onderwerp. Hierbij worden doelbinding, aard van de verwerking en aard van de 

persoonsgegevens als relevante factoren vermeld. 

 

6.1.3 Opslaan van persoonsgegevens 
Ook bij de passieve verwerking van gegevens, door opslag, maakt Infra & Milieu Connection 

B.V. de afweging of deze noodzakelijk is. Verder controleert zij op regelmatige basis (zie 

paragraaf 6.2) of de gegevens die zij opgeslagen heeft nog steeds noodzakelijk opgeslagen 

zijn. Wanneer zij concludeert dat persoonsgegevens opgeslagen zijn zonder dat hiervoor een 

verwerking bestaat, verwijdert zij de persoonsgegevens en stopt daarmee de onrechtmatige 

verwerking. Bij de archivering van documenten en stukken waarin persoonsgegevens vermeld 

staan, stelt Infra & Milieu Connection B.V. een termijn vast voor de duur van de archivering. 

Wanneer deze termijn verstreken is, vernietigt Infra & Milieu Connection B.V. de 

documenten en daarmee de persoonsgegevens. 

 

6.2 Handhaving – Halfjaarlijkse controle  
Infra & Milieu Connection B.V. geeft in dit privacybeleid aan niet meer dan de noodzakelijke 

verwerkingen voor de bedrijfsvoering uit te voeren. Voorts heeft zij haar verwerkingen van 

persoonsgegevens beschreven in haar verwerkingsregister. Ter actualisering van het 

verwerkingsregister en ten behoeve van de werking van het onderhavige beleid voert Infra & 

Milieu Connection B.V. ieder half jaar een controle uit.  



Van de halfjaarlijkse controle worden notulen opgesteld. Deze notulen maken onderdeel uit 

van het privacybeleid en tonen aan dat Infra & Milieu Connection B.V. haar beleid 

actualiseert. 

 

Tijdens de halfjaarlijkse controle komen de volgende onderwerpen aan bod:  

 

• Is het verwerkingsregister actueel? 

Het is mogelijk dat in het half jaar voorafgaand aan de controle veranderingen plaatsgevonden 

hebben in de werkwijze van Infra & Milieu Connection B.V. Deze veranderingen kunnen een 

aanleiding geven tot aanpassing van het verwerkingsregister. Wanneer nieuwe verwerkingen 

toegevoegd moeten worden werkt Infra & Milieu Connection B.V. het verwerkingsregister zo 

actueel mogelijk bij. In de halfjaarlijkse controle checkt Infra & Milieu Connection B.V. of de 

nodige actuele aanpassingen hebben plaatsgevonden. 

 

• Zijn de gearchiveerde gegevens minimaal? 

Op het onderwerp dataminimalisatie zorgt Infra & Milieu Connection B.V. ervoor dat zij data 

waarvoor geen bewaarplicht geldt, verwijdert. In de halfjaarlijkse controle checkt zij of de 

nodige verwijdering in het daaraan voorafgaand gelegen half jaar plaats heeft gevonden. Voor 

zover dit niet het geval is, voert zij de verwijdering na de halfjaarlijkse controle uit. 

 

• Welke beveiligingsincidenten hebben zich in het afgelopen half jaar voorgedaan? 

Geven deze beveiligingsincidenten aanleiding tot aanpassing van het privacybeleid? 

Ieder half jaar evalueert Infra & Milieu Connection B.V. de beveiligingsincidenten die 

plaatsgevonden hebben. Naar aanleiding van de bevindingen in het register voor 

beveiligingsincidenten en datalekken beoordeelt zij of het noodzakelijk is om het beleid aan te 

passen vanwege een teveel aan incidenten. 

 

• Is er in het afgelopen half jaar een verandering geweest betreffende de verwerkers? 

Met de beantwoording van deze vraag evalueert Infra & Milieu Connection B.V. haar 

verwerkingen door verwerkers. Wanneer nieuwe verwerkers toegevoegd zijn aan het 

verwerkingsregister moet hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten zijn. Infra & Milieu 

Connection B.V. controleert tijdens de halfjaarlijkse controle of ze haar eigen beleid op dit 

onderwerp nageleefd heeft. 

 

• Heeft Infra & Milieu Connection B.V. in het afgelopen half jaar controles uitgevoerd 

bij verwerkers? Is hier aanleiding voor? 

Op basis van het beleid aangaande verwerkers geeft Infra & Milieu Connection B.V. zichzelf 

in verwerkersovereenkomsten de mogelijkheid om verwerkers te controleren op de naleving 

hiervan. Wanneer zij hiervoor aanleiding ziet, bijvoorbeeld omdat een verwerker meerdere 

beveiligingsincidenten heeft gemeld, kan zij deze controles daadwerkelijk uitvoeren. Tijdens 

de halfjaarlijkse controle evalueert Infra & Milieu Connection B.V. of het noodzakelijk is 

geweest en of het noodzakelijk is om bij een van haar verwerkers een controle uit te voeren. 

 

• Is er in het afgelopen half jaar een beroep gedaan op een van de privacy rechten van 

betrokkenen? Zo ja, zijn deze beroepen correct afgehandeld? Geven deze beroepen 

aanleiding om het privacybeleid aan te passen? 

Infra & Milieu Connection B.V. heeft vanuit de privacywetgeving de verplichting om 

beroepen op privacy rechten te honoreren. Tijdens de halfjaarlijkse controle controleert zij of 

dit in het afgelopen half jaar voorkomen is. Verder kijkt zij of de afhandeling correct is 

geweest en of het noodzakelijk is om het privacy beleid op dit onderwerp aan te passen. 



Bijlage 1: Omschrijving technische beveiliging 
Infra & Milieu Connection B.V. heeft haar technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen vastgelegd in appendix I, bij de verwerkersovereenkomst met 

2Eenheid B.V. De voornoemde appendix met omschrijving van de maatregelen maakt 

integraal onderdeel uit van het onderhavige privacybeleid. Infra & Milieu Connection B.V. is 

op basis van dit privacybeleid gebonden aan deze appendix. 


