H4 MOBILITY
Privacyregeling
Ritregistratiesysteem
Op basis van de gedragscode
Ritregistratiesysteem
“gedragscode privacy RRS”

Bedrijfsnaam:

Ingangsdatum:

-

-

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Privacyregeling wordt verstaan onder:

a.

Ritregistratiesysteem: het systeem dat als uitkomst een rittenregistratie toont met daarin
specificaties als plaats, tijd en de aard van de gereden rit.

b.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (voorheen Wet bescherming
persoonsgegevens);

c.

Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;

d.

Verwerking:;een verwerking 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 vernietiging van gegevens als in artikel 4 lid 2 AVG;

e.

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, zijnde degene die op basis
van een ambtelijke aanstelling of anderszins werkzaamheden verricht en beschikt over een
digitaal ritregistratiesysteem;

f.

Verwerkingsverantwoordelijke: 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, zoals in artikel 4, lid 7 AVG, die
wordt vertegenwoordigd door de directeur van bedrijf: __________________;

g.

Operationeel beheerder: degene die binnen de organisatie van de
Verwerkingsverantwoordelijke het operationele beheer van het Digitale ritregistratiesysteem
voert;

h.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke , de gegevens uit het
digitale ritregistratiesysteem verwerkt;

i.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Functionaris voor de gegevensbescherming
zoals in artikel 37 van de AVG, indien deze door de Verwerkingsverantwoordelijke is aangesteld;

j.

VZR: Vereniging Zakelijke Rijders, de belangenvereniging voor berijders van een auto van de
zaak;

k.

Privacy Gedragscode RRS: gedragscode van de Stichting Keurmerk RitRegistratiesystemen.

Artikel 2 Informeren over Verwerkingsverantwoordelijke en doeleinden
Deze Privacyregeling legt vast op welke wijze persoonsgegevens verkregen vanuit het digitale
ritregistratiesysteem van bedrijf: ________________________________ worden verwerkt. Bedrijf
________________________________ (Verwerkingsverantwoordelijke) werkt met het ritregistratiesysteem van
H4 Mobility b.v. (Verwerker).
Deze privacyregeling is een nadere uitwerking om te voldoen aan de Privacy Gedragscode RRS. Deze
gedragscode is gemaakt naar aanleiding van het Keurmerk RitRegistratieSystemen. Deze
privacyregeling en de gedragscode is echter van toepassing op alle ritregistratiesystemen, met en
zonder een keurmerk. De gedragscode staat op de site www.vzr.nl en op de site www.skrrs.nl.
Bedrijf ________________________________ heeft zich aangemeld als gebruiker van deze verklaring bij VZR.
Bedrijf ________________________________ heeft wel/geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
aangesteld.
De Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de rechtsgrond noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst waarbij Betrokkene partij is en wel voor de volgende doeleinden:

1.

Betrokkene kan de persoonsgegevens gebruiken voor het voeren van zijn/haar eigen
kilometeradministratie;

2.

Bedrijf ________________________________ zal de Persoonsgegevens uit het
ritregistratiesysteem alleen gebruiken om efficiency in werkprocessen te
bewerkstelligen. Bedrijf ________________________________ zal de rittenregistratie niet gebruiken
voor personeelscontrole, tenzij er redelijke vermoedens zijn om te veronderstellen dat de
medewerker (Betrokkene) niet in overeenstemming handelt met het bepaalde in de
arbeidsovereenkomst en waar de werkgever de mogelijkheid heeft om disciplinaire
maatregelen op te leggen jegens die medewerker.

3.

De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode genoemd in artikel 9.

4.

Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
en hetgeen bepaald in artikel 4.1 van dit Privacyreglement. Het niet verstrekken van de
benodigde Persoonsgegevens leidt ertoe of kan ertoe leiden dat het sluitende deel van het
Ritregistratiesysteem niet meer sluitend is en daardoor niet kan worden gebruikt voor de
fiscale berekening van het aantal gereden kilometers. De persoonsgegevens zullen, niet aan
ontvangers worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting.

5.

Indien Betrokkene meer informatie wenst, zijn/haar rechten wenst in te roepen zoals genoemd
in artikel 5, 6 en 7 dan dient Betrokkene zich te wenden tot contactpersoon
_____________________________, in de functie ___________________________te bereiken op
telefoonnummer ________________________________ of de Functionaris Gegevensbescherming
________________________________ op telefoonnummer ________________________________.

Artikel 3 Register van Verwerkingsactiviteiten
De Verwerkingsverantwoordelijke dient een register bij te houden van de verwerkingsactiviteiten die
onder hun verantwoordelijkheid plaatsenvinden. Het register is in een schriftelijke vorm, waaronder in
elektronische vorm opgesteld en voldoet aan de voorwaarden van artikel 30 lid 1 AVG.
Artikel 4 Ritregistratiesysteem

1.

Het Ritregistratiesysteem is een sluitend rittenregistratiesysteem waarmee de betrouwbaarheid
van de vastgelegde gegevens en de continuïteit van de werking van het Ritregistratiesysteem
kan worden aangetoond.

2.

Tenzij er een afwijkende wettelijke verplichting bestaat heeft de Betrokkene de keuze om in
het sluitende Ritregistratiesysteem:

a.

alleen de start-, via- en eindpunten van zakelijke kilometers te verwerken;

b.

de start-, via- en eindpunten van zakelijke en privé kilometers te verwerken;

c.

alleen de start-, via- en eindpunten van privé kilometers te verwerken.

Artikel 5 Verzoeken tot inzage in, alsmede corrigeren en verwijderen van eigen
persoonsgegevens

1. In geval een Ritregistratiesysteem niet door de Betrokkene zelf is geplaatst dan heeft de
Betrokkene, met redelijke tussenpozen, inzage, na deugdelijke identificatie bij de
Verwerkingsverantwoordelijke, in de gegevens die in het Ritregistratiesysteem worden
vastgelegd. De informatie die een Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval dient te
verstrekken zijn:

a.

De verwerkingsdoeleinden;

b.

De categorieën van Persoonsgegevens;

c.

De ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt;

d.

De periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden
opgeslagen, of de criteria om die termijn te bepalen;

e.

Dat de Betrokkene het recht heeft de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat
Persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, dat de verwerking wordt beperkt,
alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken;

f.

Dat de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens;

g.

De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de Betrokkene een kopie van de
Persoonsgegevens die worden verwerkt.

2. Indien ritten van meerdere Betrokkenen in hetzelfde Ritregistratiesysteem worden vastgelegd
zal de Betrokkene alleen inzage krijgen in zijn/haar eigen ritten. Bij een verzoek om inzage zal
de Betrokkene de periode of periodes benoemen en aannemelijk maken waarin hij/zij feitelijk
ook Berijder van het voertuig was.

3. Indien de Betrokkene een Verwerkingsverantwoordelijke verzoekt om gegevens vastgelegd
met het Ritregistratiesysteem te corrigeren of te verwijderen, dan zal de
Verwerkingsverantwoordelijke deze wijziging doorvoeren.

4. Het doorvoeren van een correctie of het verwijderen van gegevens in het sluitende deel van
het Ritregistratiesysteem is niet mogelijk. In dergelijke gevallen zal apart een aantekening
worden gehouden, op verzoek van de Betrokkene, van correcties.
Artikel 6 Recht op beperking van de verwerking en Recht op vergetelheid

1. De Betrokkene heeft het recht van de Verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de
Verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

a)

de juistheid van de Persoonsgegevens worden betwist door de Betrokkene, gedurende
een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de
Persoonsgegevens te controleren;

b)

de Verwerking onrechtmatig is en de Betrokkene zich verzet tegen het wissen van de
Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c)

de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de
verwerkingsdoeleinden, maar de Betrokkene deze nodig heeft voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

2. Wanneer de Verwerking is beperkt, worden Persoonsgegevens, met uitzondering van de
opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de Betrokkene of voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van
een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

3. Indien de Berijder een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de
Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de
verwerking wordt opgeheven.

4. De Betrokkene heeft recht op wissing als:
a)

de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt;

b)

de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

c)

de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;

d)

de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de
informatiemaatschappij.

5. Betrokkene heeft het recht vanwege met zijn specifieke situatie verhoud houdende redenen de
gegevens te laten blokkeren. De Verwerkingsverantwoordelijke dient hier gevolg aan te geven,
tenzij er dringende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen,
rechten en vrijheden van Betrokkene.

6. Het uitoefenen van deze rechten in het sluitende deel van het Ritregistratiesysteem is niet
mogelijk. In dergelijke gevallen zal apart een aantekening worden gehouden op verzoek van
Betrokkene.

Artikel 7 Recht op data portabiliteit
1. Indien de Verwerking berust op de uitvoering van een overeenkomst, heeft de Berijder het recht
de hem betreffende Persoonsgegevens, die hij aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en heeft
het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Artikel 8 Beveiliging en nader onderzoek

1.

De Verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat voor de beveiliging van de verwerking van
Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, zowel
in de ritregistratiesysteem zelf als in de achterliggende bestanden waar deze Persoonsgegevens
worden opgeslagen.

2.

Indien er gegronde aanwijzingen zijn over misbruik of oneigenlijk gebruik van de
Persoonsgegevens dan kan de Verwerkingsverantwoordelijke een nader onderzoek laten
instellen.

3.

Indien benoemd kan een onderzoek als in artikel 8 lid 2 worden uitgevoerd door de functionaris
voor de gegevensbescherming van bedrijf _____________________________.
Hij kan zich daartoe laten bijstaan door personen die door hem zijn aangewezen. Hij kan
aanbevelingen doen voor een betere verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 9 Bewaartermijnen

1.

De gegevens worden via de software van het Ritregistratiesysteem verwerkt zolang dat
noodzakelijk is voor de doeleinden als in artikel 2. De gegevens in het Ritregistratiesysteem in
het voertuig en bij de leverancier van het Ritregistratiesysteem zijn maximaal 24 maanden
beschikbaar na het begin van een nieuw kalenderjaar.

2.

De werkgever en berijder zijn verplicht om deze gegevens uit het Ritregistratiesysteem zeven
jaar voor de belastingdienst te bewaren. Het is een werkgever toegestaan om de leverancier
op te dragen om de Persoonsgegevens 7 jaar voor deze doeleinden te bewaren.

3.

De verzamelde gegevens worden op een zodanige wijze bewaard, welke geschikt is voor het
doel waarvoor deze gegevens nodig zijn en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 10 Geheimhouding
Iedereen die handelt onder het gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke, waaronder begrepen de
operationeel beheer en Verwerker, is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens, behalve
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot
mededeling voortvloeit.

Artikel 11 Klachten

1.

Indien de Betrokkene van mening is dat de bepalingen van deze Privacyregeling niet worden
nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dan kan hij zich in eerste instantie
wenden tot de Verwerkingsverantwoordelijke of indien aanwezig de Functionaris voor de
gegevensbescherming.

2.

Indien er geen, geen passend antwoord gegeven of passende oplossing gevonden wordt, dan
kan de Betrokkene zich wenden tot VZR. VZR zal proberen op een neutrale wijze samen met
Verwerkingsverantwoordelijke tot een oplossing te komen.

3.

Indien er geen, geen passend antwoord gegeven of passende oplossing gevonden wordt, dan
kan de Betrokkene zich wenden tot de beroepscommissie. VZR heeft de
Privacy gedragscode behorende bij het Keurmerk RitRegistratieSystemen algemeen verbindend
verklaard en via VZR heeft de Betrokkene recht zich te wenden tot de bijgehorende
beroepscommissie die toeziet op de naleving van de Privacy gedragcode. Dit ongeacht of het
gebruikte Ritregistratiesysteem al dan niet een keurmerk heeft.

4.

De Betrokkene kan zich te allen tijde ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, echter zal
de procedure in artikel 11 lid 2 en lid 3 dan onmiddellijk worden gestaakt. VZR is niet bevoegd
geschillen op te lossen of om de beroepscommissie aan te wijzen voor zaken die reeds aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de rechter zijn beslist.

Artikel 12 Bekendmaking reglement
1.

Dit reglement is voor iedere werknemer (Betrokkene) ter inzage beschikbaar bij plaats
________________________________.

Artikel 13 Instemming

1. De Betrokkene of de Ondernemingsraad heeft ingestemd met deze Privacyregeling op datum
________________________________. Zonder instemming van Betrokkene of ondernemingsraad is deze
Privacyregeling niet geldig.

2. Wijzigingen in deze Privacyregeling dienen de instemming te hebben van Betrokkene of de
Ondernemingsraad.

3. De werkgever/Verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemoedigd op de individuele
Privacyregeling de naam en het logo van VZR te vermelden ten teken dat hij/zij onverwijld zal
meewerken aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 14 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na ondertekening door een vertegenwoordiger van de
Verwerkingsverantwoordelijke en de Betrokkene of voorzitter van de Ondernemingsraad. Het
wordt aangehaald als 'Privacy regeling ritregistratiesysteem'.

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening:

-----------------------------------Naam:

--------------------------------------------Naam:

