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INLEIDING: WAT IS DE AVG? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - EU 2016/679 (in het Engels GDPR, General Data 

Protection Regulation) - is in april 2016 aangenomen en moet worden toegepast vanaf 25 mei 2018. Deze vervangt de 

Europese richtlijn voor gegevensbescherming (95/46/CE) die eind 1995 werd aangenomen. Deze omlijnt de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en de 

vrije circulatie van deze gegevens. De AVG versterkt en uniformeert de gegevensbescherming voor inwoners van de 

Europese Unie. 

De AVG vult de Wet informatie en vrijheden (78-17) van 6 januari 1978 aan, de Franse wet die de 

verwerkingsvrijheid van persoonsgegevens reglementeert en informatieverwerking opneemt in het kader van de 

mensenrechten. 

“Informatieverwerking moet in dienst staan van elke burger. De ontwikkeling ervan moet plaatsvinden in het 

kader van de internationale samenwerking. Deze mag noch de menselijke identiteit, noch de mensenrechten, noch het 

privéleven en de individuele en openbare vrijheden aantasten. “ 

De AVG zijn van toepassing op elke organisatie die wel of niet in de Europese Unie (EU) gevestigd is en die 

gegevens verwerkt van natuurlijke personen die inwoners van de Europese Unie zijn. Als voorbeeld: de HR-gegevens 

van een stagiaire, afkomstig uit een land buiten de EU die een punctuele stage uitvoert op het grondgebied van de 

Europese Unie, zijn beschermd door deze regelgeving. 

Indien een organisatie niet voldoet aan de verplichting tot bescherming van persoonsgegevens, kan dit buiten 

strafrechtelijke sancties (boete, gevangenisstraf) leiden tot aan de overtreding aangepaste maatregelen door de 

autoriteiten voor gegevensbescherming, zoals een waarschuwing, een ingebrekestelling, een tijdelijke of definitieve 

beperking van de verwerking, een verplichting om te voldoen aan de aanvragen voor uitoefening van de rechten van 

personen (correctie, beperking of verwijderen van de gegevens). Boetes kunnen maximaal 4% van de wereldwijde 

jaaromzet van de onderneming of 20 miljoen euro bedragen.  

 

http://www.bodet-software.com/
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AANSPRAKELIJKHEID ROND DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

De AVG bepaalt twee afzonderlijke rollen: 

o De Verantwoordelijke voor verwerking/Controller: natuurlijke of rechtspersoon die de beslissing neemt over 

het gebruik van een verwerking en de modaliteiten hiervan bepaalt. Bijvoorbeeld: een HR-directeur besluit een 

controleoverzicht bij te houden van de aanwezigheidstijden met behulp van de Kelio-software van Bodet 

Software. 

o De Onderaannemer/Processor: natuurlijke of rechtspersoon aan wie de door de Verantwoordelijke voor 

verwerking bepaalde verwerking uiteindelijk wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld: Bodet Software verzorgt het 

onderhoud van de Kelio-software. 

 

 

 

 

 

 

 

De aansprakelijkheid van de onderaannemer ten aanzien van de Verantwoordelijke voor verwerking wordt 

vastgelegd in de vorm van een contract tussen beide partijen. Dit contract met de wederzijdse verplichtingen 

voorkomt twee extreme posities:  

o Een Verantwoordelijke voor verwerking die alle aansprakelijkheid uit hoofde van de regelgeving aan zijn 

onderaannemer tracht over te dragen 

o Een onderaannemer die geen enkele contractuele aansprakelijkheid accepteert 

Het contract maakt het mogelijk een vertrouwensketen op te bouwen en de rollen en aansprakelijkheden van 

beide partijen te verduidelijken. Bodet Software stelt zijn klanten dan ook specifieke clausules voor in verband met 

de AVG, die in de contracten zijn opgenomen.  

Door de hosting of het onderhoud van zijn software te verzorgen, speelt Bodet Software de rol van 

onderaannemer in de zin van de AVG. Deze uitbesteding vindt plaats in het kader van een contractuele relatie voor 

rekening van zijn klanten, die aansprakelijk blijven voor de uitgevoerde gegevensverwerking en de controle hiervan. 

De klanten - Verantwoordelijken voor verwerking - moeten in dit geval de benodigde garanties kunnen krijgen 

en de verwerking van hun gegevens kunnen controleren met behulp van de door Bodet Software geleverde processen 

en oplossingen. De antwoorden op de eisen van de AVG die Bodet Software zijn klanten biedt, staan verderop in dit 

document vermeld. Deze zijn gebaseerd op elementen die zowel voor als sinds het aannemen van het reglement in 

gebruik zijn genomen. 

Verantwoordelijke 
voor verwerking  

Organisatie die gebruikt 
maakt van de 

dienstverlening van Bodet 
Software 

Onderaannemer 

Bodet Software 

Overeenkomst 

Contractuele relatie 

http://www.bodet-software.com/


 

 

 

 

5 

BODET SOFTWARE S. A. S. – Boulevard du Cormier – B. P. 40211 – F-49302 CHOLET CEDEX – Tel.: +33 (0)2 41 71 44 00 – Fax: +33(0)2 41 71 44 04 

Internet: www.bodet-software.com – APE-code: 6202A 

KAPITAAL: € 6.000.000 - SIREN: 538 209 594 R.C.S. Angers 

ANTWOORDEN VAN BODET SOFTWARE - ONDERAANNEMER - OP DE 

HARMONISATIE AVG 

 

RESPECTEREN VAN DE WETGEVING EN PRAKTIJKEN VOORAFGAAND AAN DE TOEPASSING VAN 

DE AVG  

 

Bodet Software is zich bewust van het inherente gevoelige karakter van gegevens die door middel van zijn software 

beheerd worden en heeft altijd bijzonder veel aandacht geschonken aan het gebruik van beschermende maatregelen 

en het juiste beheer van deze informatie. Buiten het respect voor de geldende teksten, voert Bodet Software al een 

aantal jaar proactieve acties rond de eisen die nu aan de regels van de AVG onderworpen zijn.  

 

o 1997: ISO 9001-certificering van Bodet Software 

o 1998: Introductie van een autonome testafdeling, zonder verband met de ontwerpteams van de software 

o 2001: Installatie van de medewerkers van Bodet Software in speciale, geheel beveiligde ruimtes 

o 2004: ISO 14001-certificering 

o 2012: Benoeming van een Ingenieur Kwaliteit, belast met softwareontwerp 

o 2015: SaaS-aanbod bij een host met ISO27001 certificering 

o 2016: Benoeming van een Ingenieur Beveiliging, belast met softwareontwerp 

o Vanaf 2017: Jaarlijkse audits van de softwarebeveiliging, uitgevoerd door onafhankelijke experts 

o 2018: Aanwijzing van een speciale DPO voor software  

  

http://www.bodet-software.com/
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ANTWOORDEN NAAR AANLEIDING VAN DE DOOR DE AVG GEÏNTRODUCEERDE EISEN 

De AVG legt nieuwe eisen op, waarop Bodet Software aangepaste antwoorden biedt: 

 

Eis 
Details over de aansprakelijkheid van 

de Verantwoordelijke voor 
verwerking 

Antwoorden van Bodet Software 
als onderaannemer 

Aansprakelijkheid  

(Accountability) en 
benoeming van een DPO 

 De organisaties zijn aansprakelijk 
voor de gegevens van persoonlijke aard 
die zij beheren.  
 De AVG leggen een bewijsplicht 
van een goed beheer en 
gegevensbescherming op. Hiertoe moeten 
de organisaties een intern,  

o gedocumenteerd beheersbeleid 
voor deze gegevens opzetten. 

o 3 registers : 
verwerkingsactiviteiten (Art. 
30.a), categorieën van 
verwerkingsactiviteiten (art. 
30.b), inbreuken  

o Een gegevenskaart en een 
impactanalyse, evenals een 
actieplan (PIA)  

 
 De bewijsplicht is opgelegd aan 
ondernemingen die zelf hun gegevens 
beheren en aan ondernemingen die de 
verwerking ervan uitbesteden aan 
onderaannemers. Zij zijn dus aansprakelijk 
voor de controle van hun onderaannemers 
(artikel 26) 
 
 Om de controle en de 
harmonisatie te vereenvoudigen, moeten 
de ondernemingen een enkele 
contactpersoon of een DPO (Data 
Protection Officer) aanwijzen (artikel 37). 
De DPO is een gespecialiseerde 
gesprekspartner voor bescherming van 
gegevens van persoonlijke aard. Deze is 
belast met de bewaking van het behoud 
van de privacy en de juiste toepassing van 
de regels voor bescherming van gegevens 
van persoonlijke aard. Hij is ook de 
voornaamste gesprekspartner voor 
iedereen die betrokken is bij de 
verzameling of verwerking van gegevens 
van persoonlijke aard en de 
controleautoriteit.  

 Benoeming van een DPO 
(Data Protection Officer) belast met 
het beheer van persoonsgegevens 
voor Bodet Software en enige 
gesprekspartner voor zijn klanten. 

 

 De DPO is belast met het 
samenstelling van een stuurgroep, 
het gebruik van een beheerssysteem 
voor persoonsgegevens en de 
opvolging van een specifiek actieplan 
bij Bodet Software. 

 

 De DPO is aangemeld bij het 
CNIL, de betreffende autoriteit in 
Frankrijk. 

http://www.bodet-software.com/
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Gemeenschappelijke 
aansprakelijkheid 

 Voorheen was de 
Verantwoordelijke voor verwerking als 
enige aansprakelijk ten aanzien van de 
autoriteiten. Voortaan dragen 
onderaannemers ook aansprakelijkheid en 
moeten zij elkaar helpen. Het doel is het 
creëren van een vertrouwensketen voor 
gegevensverwerking. 

 De contracten en nieuwe 
aanhangsels tussen Bodet Software 
en zijn klanten omvatten voortaan 
dan ook specifieke clausules met 
betrekking tot het respecteren van 
gegevens van persoonlijke aard. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

(Privacy by default) 

 De verantwoordelijke voor 
verwerking moet zich ervan verzekeren 
dat de persoonsgegevens beschermd zijn 
door een maximaal beschermingsniveau 
te garanderen. 

 Bodet Software heeft 
beveiligingsacties ingesteld: 
- Veiligheidsbeleid voor het 
informatiesysteem 
- Gebouwen bewaakt en beschermd 
met toegangscontrole  
- Beveiligde servers en opgeslagen 
gegevens 
- Een regelmatige audit van het 
informatiesysteem 

 Bodet Software heeft 
gekozen voor bijzonder goed 
beveiligde hostcentra: 

 

- ISO27001-certificeringen  
- bijzonder beveiligde firewalls, 
- back-upredundantie  
- extreem beschikbare servers. 

 Bodet Software verplicht 
zicht tot het volgen van beveiligde 
processen: 

 

- regelmatige veiligheidsaudits door 
onafhankelijke veiligheidsexperts  
- codering van overgedragen 
gegevens (https, vpn) 
- bescherming door authenticatie * 
- beperkte standaardrechten 
- back-upprocedures van de 
databases 
- bewaarperiodes voor gegevens met 
vooraf ingesteld wissen volgens de 
aanbevelingen van de Franse 
controleautoriteit (CNIL) 

 Een aparte Ingenieur 
Kwaliteit en een Ingenieur veiligheid 
die binnen het ontwerpteam het 
respecteren van deze maatregelen 
bewaken. 

  

http://www.bodet-software.com/
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Gegevensbescherming 
vanaf het ontwerp 

 
 (Privacy by design) 

 Privacy by Design betekent vanaf 
het ontwerp of de wijziging van een 
bewerking rekening houden met de 
gegevens van persoonlijke aard door 
proactieve en preventieve maatregelen 
te nemen om eventuele incidenten in 
verband met aantasting van de privacy te 
voorkomen. Deze notie bepaalt het recht 
op toestemming (opt-in), correctie, 
vergeten of overdraagbaarheid van de 
gegevens. 

 De werknemers van Bodet 
Software worden bewust gemaakt 
van gegevensbescherming.  

 De ontwikkelaars van Bodet 
Software zijn bewust gemaakt van 
beveiliging en de softwarecode wordt 
door automatische analysemiddelen 
geanalyseerd om het respecteren van 
de goede praktijken te controleren 
(OWASP, ANSSI). 

  De verplichte 
gegevensvelden in de Kelio-software 
zijn beperkt tot het strikte minimum  
dat noodzakelijk is voor het 
functioneren van elke bewerking.  

Recht om vergeten te 
worden  

 
(right to be forgotten) 

 De verantwoordelijke voor 
verwerking is aansprakelijk voor elke 
aanvraag tot verwijdering van gegevens 
met betrekking tot personen. Hieraan 
moet gratis en binnen 30 dagen worden 
voldaan. 

 De administrators van de 
software kunnen de gegevens van 
een persoon geheel of gedeeltelijk 
verwijderen. 

 Het verwijderen van de 
technische sporen vindt tegelijkertijd 
of via een aanvraag aan de afdeling 
ondersteuning van Bodet Software 
plaats. 

Recht op 
raadpleging/correctie 

(right to consult / correct) 

Overdraagbaarheid van 
gegevens  

(data portability) 

 De verantwoordelijke voor 
verwerking is aansprakelijk voor elke 
aanvraag tot verwijdering en correctie van 
gegevens met betrekking tot personen. 
Een persoon moet de gegevens die hij 
heeft verstrekt ook in een bruikbare vorm 
kunnen ontvangen om ze vervolgens aan 
een derde over te dragen. 

 Het antwoord moet gratis binnen 
30 dagen worden verstrekt. 

 Het recht op toegang en het 
recht op correctie kunnen worden 
ingesteld door de administrators van 
de software, via een specifieke 
module. 

 De software van Bodet 
Software biedt ingebouwde modules 
voor rapportage en export van 
gegevens in standaardformaten (PDF, 
Excel, CSV) om teruggave van deze 
gegevens mogelijk te maken. Deze 
oplossingen zijn bruikbaar door de 
administrators van de software. 

Toestemming  
 

(opt-in) 

 Als verantwoordelijke voor 
verwerking is de klant belast met het 
controleren van de toestemming van de 
werknemers tot het gebruik van hun 
persoonsgegevens. 

 Om de invoer van 
facultatieve gegevens zonder 
toestemming van de betreffende 
personen te voorkomen, maakt de 
instelling van de Kelio-
gebruikersprofielen het verbieden 
van de invoer van facultatieve 
gegevens mogelijk. 

Gegevensoverdracht 
buiten de EU 

 De verantwoordelijke voor een 
gegevensverwerking moet zich verzekeren 
van de toepassing van het AVG op de hele 
verwerkingsketen, zelfs voor 
verwerkingen buiten de EU, waarvoor 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn 
(ontheffingen, declaraties, binding 

 Bodet Software draagt de 
gegevens van zijn klanten niet buiten 
de Europese Unie over. 

http://www.bodet-software.com/
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corporate rules, nadrukkelijke individuele 
toestemming enz.) 

Verwerkingsregisters en 
privacyeffectbeoordeling 

(Privacy Impact Assessment 
/ PIA) 

 De verantwoordelijke voor 
verwerking moet een 
verwerkingenregister bijhouden (art. 
30.a) van de verwerkingen van 
persoonsgegevens die hij uitvoert. Dit is 
een overzicht van zijn gegevensstromen 
waaraan hij een privacyeffectbeoordeling 
(Privacy impact Assessement of PIA) moet 
koppelen om de risico’s voor de 
gegevensbescherming te evalueren en 
hierop eventueel actie te ondernemen. 

 Voor elke 
gecommercialiseerde oplossing biedt 
Bodet Software een vooraf ingevuld 
model-verwerkingenregister. De 
klanten kunnen dit overnemen, aan 
hun gebruik aanpassen en het 
opnemen in het verwerkingenregister 
van hun onderneming. 

Register van categorieën 
verwerkingsactiviteiten 

 Elke onderneming die gegevens 
van persoonlijke aard verwerkt moet de 
lijst van zijn eigen verwerkingspartners 
met hun respectieve unieke 
contactpunten ook bijhouden (art. 30.b) 

 Het unieke AVG-contactpunt 
van Bodet Software voor de 
controleautoriteit is dpo@bodet-
software.com 

Meldingen 

 In geval van lekken van gegevens 
van persoonlijke aard moet de 
verantwoordelijke voor verwerking dit zo 
snel mogelijk (72 uur) melden aan zijn 
controleautoriteit (in Frankrijk: CNIL). Het 
informeren van de betrokken personen is 
vereist indien deze schending een hoog 
risico voor hun rechten en vrijheden zou 
kunnen betekenen.  

 Deze eventuele schendingen 
moeten in een specifiek register worden 
bijgehouden. 

 Indien Bodet Software wordt 
geïnformeerd over een schending van 
gegevens van persoonlijke aard, 
verplicht het bedrijf zich binnen 48 
uur nadat het hiervan kennis heeft 
genomen, een melding te sturen naar 
het unieke contactpunt of de DPO van 
de klant. 

* Wachtwoorden en biometrie 

Gebruikerswachtwoorden worden niet opgeslagen, alleen een hash van het wachtwoord wordt opgeslagen. Bij de 

verificatie van de authenticatie wordt de hash opnieuw berekend en vergeleken met de hash die in de database is opgeslagen. 

Het wachtwoord kan niet worden afgeleid uit de hash. 

Biometrische gegevens zijn gevoelige persoonlijke gegevens. De Kelio-softwareoplossing slaat geen biometrische 

vingerafdrukken op. Bij het maken van een biometrisch verslag wordt de vingerafdruk geanalyseerd om de specifieke kenmerken 

te extraheren, die in een onomkeerbaar digitaal formaat worden gecodeerd. Dit resultaat dient als referentie. Bij een biometrische 

verificatie (bv. badge) wordt de genomen vingerafdruk op dezelfde manier verwerkt en wordt het wiskundige resultaat vergeleken 

met de referentiewaarde. Dus of u nu een gecentraliseerde registratie op de server, een registratie specifiek voor elke terminal of 

een registratie op een beveiligde badge gebruikt, de vingerafdruk zelf wordt niet opgeslagen en kan ook niet worden 

teruggevonden. 

 

http://www.bodet-software.com/
mailto:dpo@bodet-software.com
mailto:dpo@bodet-software.com
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DOOR BODET SOFTWARE GENOMEN ACTIE 

 

De verplichting van Bodet Software valt binnen het kader van een voortdurende aanpak voor kwaliteit, milieu, 

veiligheid en bescherming van gegevens van persoonlijke aard en uit zich in verschillende maatregelen, waaronder de 

volgende voorbeelden: 

 

EEN SPECIAAL TEAM 

 

Bodet Software heeft een afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die zijn taken uitvoert 

voor het bedrijf als software-uitgever, leverancier van SaaS-oplossingen, software-integrator en leverancier van 

softwareondersteuning. De DPO heeft een speciaal team samengesteld dat is belast met de bewaking van het 

respecteren van de AVG-eisen. Dit team bestaat uit de volgende personen: 

 Algemeen Directeur  

 Verantwoordelijke klantenservice 

 Verantwoordelijke SaaS-beheer 

 Verantwoordelijke informatiesystemen 

 Verantwoordelijke marketing en 

communicatie 

 Verantwoordelijke software-

ingenieursbureau 

 Afgevaardigde gegevensbescherming 

(DPO) 

 

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF 

 

 ISO9001- en ISO14001-certificering 

 Ingebruikname en controle van een 

beheersbeleid voor gegevens van persoonlijke 

aard via een specifiek managementsysteem 

gericht op een hoog conformiteitsniveau via 

een voortdurende procesverbetering. 

 Bewaking en bescherming van ruimtes tegen 

fysieke indringing en beperkte 

toegangscontrole voor gevoelige fysieke 

zones 

 Bewaking en bescherming van het 

informatiesysteem tegen digitale indringing 

 Beveiligingsbeleid voor het informatiesysteem 

(updates, activiteitenaudits, antivirus, 

antispam, beheersbeleid voor wachtwoorden) 

 

 Regelmatige audit van het informatiesysteem 

door onafhankelijke specialisten  

 Back-up van de bedrijfsgegevens 

 Bewustmaking van het personeel op 

beveiliging en het respecteren van 

persoonsgegevens 

 Online gegevensverzameling: netwerken 

beschermd door standaard middelen (https, 

firewalls, authenticatie)  

 Geen gegevensoverdracht buiten de EU 

 AVG-conformiteitsaudits door een 

onafhankelijke instelling met opname van de 

verstrekte opmerkingen in het algemene 

bedrijfsbeleid 

 Herziening van de contracten om rekening te 

houden met de AVG-conformiteit  

MAATREGELEN IN VERBAND MET DE SOFTWARE 

http://www.bodet-software.com/
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Bodet Software maakt al meer dan 30 jaar lang innoverende, aangepaste softwareprogramma’s. Deze software heeft 

ingebouwde beveiligingsfuncties als:  

 Codering van gegevensoverdracht (HTTPS, 

VPN) 

 Native authenticatie (met specifiek 

beheersbeleid voor wachtwoorden) of 

authenticatie via een interface met uw eigen 

contactenlijsten (LDAP, SAML, CAS …) 

 Beperkte, instelbare tijdsduur van de 

klantensessies 

 Standaard beperkte en instelbare 

toegangsrechten  

 Traceerbaarheid van de verbindingen en de 

wijzigingen van technische en functionele 

gegevens (logs) 

 Bewaartermijnen voor gegevens die 

aansluiten bij de verschillende mogelijke 

verwerkingen, en kunnen worden aangepast 

door uw administrators 

Wij passen een beleid voor bewustmaking en voortdurende verbetering van de kwaliteit en de beveiliging toe op 

het niveau van ons onderzoeks- en ontwikkelingspersoneel. Dit beleid wordt versterkt door een specifieke ingenieur 

kwaliteit en een ingenieur beveiliging en door middelen voor voortdurende integratie en automatische codeanalyse 

gericht op goede beveiligingspraktijken (OWASP). Bovendien doen zij regelmatig beroep op onafhankelijke 

beveiligingsspecialisten voor audits van onze software. 

 

HOSTINGMAATREGELEN (SOLUTIONONDEMAND) 

 

 Wij kiezen zorgvuldig de hostingcentra die wij gebruiken. De beveiligingsaanpak van onze hostingscentra 

is gecertificeerd (ISO27001) en zij bevinden zich in landen die als veilig beschouwd worden voor 

gegevensbeveiliging (Frankrijk, Zwitserland).  

De toegang tot de hostingservers wordt beveiligd en gefilterd (antivirus, anti-spyware, intrusiepreventie) 

en kan gefilterd worden op inkomende IP-adressen (beperking van source-IP). Bovendien zijn alle 

mogelijke maatregelen genomen om de hoge beschikbaarheid van onze softwareprogramma’s te 

garanderen (back-up en herstel van gegevens, replicatie van de datacentra). 

 

 De gegevens worden overgedragen via beveiligde protocollen (https, vpn), onze klanten hebben de 

mogelijkheid om onze oplossingen te testen in procedureomgevingen en bij beëindiging van het contract 

worden de gegevens voorafgaand aan de vernietiging ervan aan onze klant teruggegeven. 

 

 De interventie op gehoste softwareoplossingen worden uitgevoerd door een specifiek, klein team.  

 

 

 

 

http://www.bodet-software.com/


 

 

 

 

12 

BODET SOFTWARE S. A. S. – Boulevard du Cormier – B. P. 40211 – F-49302 CHOLET CEDEX – Tel.: +33 (0)2 41 71 44 00 – Fax: +33(0)2 41 71 44 04 

Internet: www.bodet-software.com – APE-code: 6202A 

KAPITAAL: € 6.000.000 - SIREN: 538 209 594 R.C.S. Angers 

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

 

Indien u vragen of klachten hebt of als u ons opmerkingen of aanbevelingen wilt sturen om de servicekwaliteit 

van Bodet Software te verbeteren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze afdeling klantondersteuning 

https://bsupport.bodet-software.com of de DPO dpo@bodet-software.com of schriftelijk aan het volgende adres: 

 

 

 

BODET SOFTWARE S. A. S. 

Boulevard du Cormier 

CS 40211 

49302 CHOLET CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bodet-software.com/
https://bsupport.bodet-software.com/
mailto:dpo@bodet-software.com

