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Dit verwerkingsregister is opgesteld  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), de privacywetgeving zoals geldig in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel 
bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Doelen voor verwerking persoonsgegevens: Verwerving, uitvoering en facturering van IT 
Management consultancy opdrachten, als onafhankelijke IT Management adviseur; Bijhouden 
van professioneel netwerk. 

 
Er is geen separate functionaris voor de gegevensbescherming (FG) ingesteld.  
 
Er is geen sprake van het samenwerken met andere organisaties met wie gezamelijk de doelen 

en middelen voor de verwerking zijn vastgesteld. Er zijn geen ander international organisaties 
waarmee de persoonsgegegevens worden gedeeld. 

 
Vastgelegd worden gegevens van klanten en potentiele klanten die de consultancy diensten van 

80 20 IT Management afnemen, alsmede relevante kontaktpersonen in het professionele 
netwerk. 

 
De minimale hoeveelheid benodigde persoonsgegevens wordt vastgelegd om tot een eventuele 

opdracht te komen en om een verkregen opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en 
factureren. Dit betreft NAW gegevens, email adressen en telefoonnummers. Evenzo worden 
voor het bijhouden van kontaktpersonen in het professionele netwerk dezelfde gegevens 
vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens vastgelegd waarvoor een Data protection 
impact assessment (DPIA) (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) relevant is, en 
derhalve is er geen DPIA uitgevoerd.  

 
De wettelijke grondslag voor de persoonsgegevensverwerking is het uitvoeren van 

overeenkomsten, inclusief aktiviteiten om te komen tot een eventuele overeenkomst. In 
aanvullling wordt op de de website de mogelijkheid geboden om in kontakt te komen, 
waarvoor men de naam en email dient in te geven. Expliciet wordt hierbij aangegeven dat 
men deze gegevens doorgeeft opdat 80 20 IT Management kontakt kan opnemen, de 
grondslag is hierbij derhalve de toestemming van de persoon. Er worden geen bijzondere 
persoonsgegevens verwerkt.  

 
De persoonsgegevens worden niet aan anderen verstrekt, behalve voorzover noodzakelijk en 

overeengekomen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De persoonsgegevens worden 
niet met een land of een internationale organisatie gedeeld. 

 
In algemene zin zijn de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens die verwerkt worden te beveiligen: Opslag op beveiligde 
computersystemen, waarbij alle beveilingsupdates worden uitgevoerd, met reguliere 
beveiligde backups, ook off-premise. Toegang alleen voor geautoriseerde gebruikers. 

 


