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Euromex nv bewaart de vertrouwelijkheid van informatie van haar klanten en zakenrelaties en past hierbij de
volgende standaarden en maatregelen toe:

Interne Data Protection Officer

Een interne Data Protection Officer is aangeduid
die operationeel en technisch onafhankelijk is en
gekend is in het bedrijf. Hij heeft de vereiste
juridische en technische expertise. Hij heeft
toegang tot alle gegevenssets en
gegevensprocessen.

IT Security-concept

Het gebruik van IT-systemen (bijv. internet, e-mail,
telefoon, toegangsbeleid) is bepaald in een IT
Security-beleid. (gebaseerd op ISO/IEC 27001
information security standard & framework)

Gecontroleerde IT-toegang

Maatregelen zorgen ervoor dat de toegang tot ITsystemen enkel toegekend wordt wanneer
noodzakelijk voor de functie. Goedkeuringen
dienen gegeven te worden per
gegevensverzameling.

Meldingsplichten

Meldingsplichten naar (controle-)autoriteiten voor
gegevensbescherming zijn gedefinieerd en
gevolgd.

Verwerking in het buitenland

Gepaste juridische en technische
beveiligingsmaatregelen zorgen voor de naleving
van de gegevensbeschermingsregels ingeval van
eventuele verwerking buiten de E.U.

Gegevensbeschermingsregels voor domeinen Speciale regels, die de interne richtlijn over
met bijzonder gevoelige persoonsgegevens
gegevensbescherming specifieker maken, zijn
gedefinieerd en geïmplementeerd voor
gegevensverwerking in domeinen met bijzonder
gevoelige persoonsgegevens.
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Richtlijn over gegevensbescherming

Een richtlijn over gegevensbescherming is van
kracht die gaat over de volgende domeinen:
 Bevoegdheden
 Verantwoordelijkheden
 Implementatie van lokale wettelijke vereisten
 Dataverwerkingsprincipes (bijv.
evenredigheid)
 Behandelen van klachten over
gegevensbescherming, aanvragen voor
informatie en interventies door de media,
autoriteiten of klanten of advocaten
 Sancties bij inbreuken op de richtlijn

Richtlijn over gegevensclassificatie

Een richtlijn is van kracht die de principes uitzet
waarmee informatie geclassificeerd moet worden:
 Implementatie van wettelijke vereisten
 Classificatieniveaus en omschrijving van de
overeenkomstige gegevens
 Plicht om documenten te classificeren
(elektronisch en fysiek)
 Veiligheidsmaatregelen voor elk
classificatieniveau in verband met
bekendmaking, retentie/opslag,
verzending/transport/overdracht, vernietiging
 Sancties bij inbreuken op de richtlijn

Training en opleiding in gegevensbescherming

Er is voor gezorgd dat werknemers regelmatig en
onmiddellijk (nieuwe werknemers) getraind
worden op de interne richtlijnen en de
werkinstructies van gespecialiseerde afdelingen.

Edegem, 19 april 2018
Jacques Declerck CFO/CIO
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