
 Privacy Protocol  

 

 

Het uitgangspunt is dat er binnen Ibass uiterst terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken 

van persoonsgegevens aan collega’s en derden, waarbij verstrekking enkel en alleen mag 

plaatsvinden aan de daartoe bevoegde personen, aan de PPO ( Privacy Protection Officer) of indien 

de betrokken persoon (de IBASS klant) expliciete, schriftelijke, toestemming heeft verleend.  

 

Voor de toepassing van dit protocol wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: elk gegeven dat 

betrekking heeft op of informatie verschaft over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon.  

Onder “betrokkenen” dient te worden begrepen alle personen, wiens persoonsgegevens mogelijk 

gelekt zijn of kunnen lekken.  

 

Vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens  

 

1. Persoonsgegevens worden uitsluitend vastgelegd c.q. opgeslagen, voor zover dit noodzakelijk 

is voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de klant. Communiceer altijd duidelijk met de 

klant welke gegevens er worden opgeslagen en met welk doel dit gebeurt.  

 

2. Het intern verstrekken van persoonsgegevens is alleen toegestaan in het belang van deze 

dienstverlening en de administratieve afwikkeling hiervan.  
 

3. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan alleen geschieden met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming op ieder 

moment intrekken. Vanaf het moment van intrekking kunnen geen persoonsgegevens meer 

worden verstrekt.  
 

4. Het verstrekken van persoonsgegevens kan alleen geschieden aan een daartoe bevoegde 

persoon. De Privacy Protection Officer wordt bevoegd geacht ten aanzien van elk gewenst  

informatieniveau.  
 

5. Werknemers dragen er zorg voor dat privacygevoelige informatie niet in tot een persoon 

herleidbare vorm in openbare stukken wordt opgenomen. Anonimiseer gegevens indien en 

voor zover mogelijk.   
 

Papieren dossiers en stukken   

 

6. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in een papieren dossier, draagt de coach er 

zorg voor dat dit dossier op een veilige en afgeschermde plek wordt bewaard en derden c.q. 

onbevoegden hiertoe geen toegang kunnen verkrijgen.  
 

7. Papieren dossiers worden door coaches nimmer onbeheerd achtergelaten en zullen ten allen 

tijden in afgesloten kasten of systemen worden opgeborgen.  
 

8. Bij sluiting van het kantoor c.q. de werkplek aan het einde van de werkdag, zal de coach 

ervoor zorgen dat er geen dossiers of stukken met vertrouwelijke informatie meer op de 

bureaus aanwezig (clean desk policy).  
 



9. Indien er op meerdere plekken gewerkt wordt, draagt de coach er zorg voor dat het 

meenemen van de dossiers c.q. stukken met vertrouwelijke informatie op een zorgvuldige 

wijze geschiedt,  waardoor de gegevens niet in handen van onbevoegden terecht komen.  
 

 

Elektronische apparatuur  
 

10. Bij iedere afwezigheid, van hoe korte duur dan ook,  dient de coach, zijn/haar apparatuur 

(computer, tablet, smartphone etc.) te vergrendelen.  Apparatuur wordt zo min mogelijk 

onbeheerd achtergelaten.  

 

11. Inloggegevens en wachtwoorden van coaches zijn strikt persoonlijk en worden niet met 

collega’s of derden gedeeld.  
 

12. De coach is alert op e-mails met verdachte inhoud en opent deze niet in geval van enige 

twijfel over de authenticiteit of betrouwbaarheid.  
 

13. Indien de coach opmerkt dat apparatuur anders reageert dan normaal of er ongebruikelijke 

meldingen in beeld verschijnen, meldt de coach dit direct aan de Privacy Protection Officer 

(PPO) en wordt bepaald of het veilig is om gebruik te blijven maken van het apparaat c.q. de 

gegevens.  
 

14. De coach,  die een e-mail met bijlagen naar een derde stuurt, controleert voor het versturen 

altijd of de juiste bijlagen zijn toegevoegd en of deze bijlagen geen vertrouwelijke informatie of 

persoonsgegevens bevatten die niet ter beschikking mogen komen van derde in kwestie.  
 

15. De coach zal zoveel mogelijk gebruik maken van de verzending van stukken via een 

beveiligde lijn of zal de stukken versleuteld verzenden.  
 

Overig 

 
 

16. Coaches kunnen steekproefsgewijs worden gecontroleerd op het naleven van bovenvermelde 

regels en richtlijnen.  
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