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Verklaring Informatieveiligheid 

 

Per 1 januari 2016 is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt. Deze wet is 

van toepassing op alle organisatie die persoonsgegevens verwerken of laten verwerken. 

De apps van My-Fleet bewerken locatiegegevens; daarom sturen wij u de volgende verklaring 

en aanbeveling. 

 
Verklaring: 
Conform de Wet op Bescherming Persoonsgegevens, artikel 34a lid 6 verklaart My-Fleet in de positie 
van Bewerker van persoonsgegevens, voldoende passende technische beschermingsmaatregelen te 
hebben genomen waardoor de persoonsgegevens die het betreft onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn 
voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de gegevens. My-Fleet heeft hiertoe de volgende 

beschermingsmaatregelen genomen: 
 

1. Gegevens die door de apps worden bewerkt worden nooit ingezien of opgeslagen. 

2. Alle uitwisseling van gegevens tussen tablets of smartphones van eindgebruikers wordt 
versleuteld (https). My-Fleet beschikt zelf over door COMODO CA Ltd. (Certificate Authority) 
geverifieerde SSL certificaten voor versleuteling van dataverkeer. De certificaten worden door 
alle gangbare webbrowsers geaccepteerd. 

3. Toegang tot databases en servers is gebonden aan strenge regels. Informatie betreffende de 
toegang wordt nooit over Internet (email, whatsapp, etc.) gecommuniceerd.  

4. Incidenten, zo ook eventuele veiligheidsincidenten (nog niet voorgekomen) worden gelogd en 
verholpen in My-Fleet Incident Management administratie. 
 

 

Aanbeveling: 
My-Fleet adviseert haar klanten zelf ook keuzes maken in de bescherming van gegevens en privacy van 
haar leden, deze betreffen: 
 

1. Gebruik van sterke wachtwoorden daar waar van toepassinng. 
2. Wissel nooit wachtwoorden uit. 
3. Sluit apps na gebruik. 

 
My-Fleet heeft aan zijde haar alle maatregelen genomen. Onzorgvuldig gebruik of beheer van 
applicatiewachtwoorden en/of beleid ten aanzien van het tonen van persoonlijke data in de app zijn ter 
overweging de gebruikers.  
 
Conclusie:  
My-Fleet neemt de privacy van klanten buitengewoon serieus; met de getroffen maatregelen en de 

gegeven aanbeveling veronderstellen wij de persoonsgegevens van klanten afdoende te beschermen. 
 
Teteringen, 3 juli 2017. 
My-Fleet VoF 
 
 

 
 
 

 
 
Meer informatie:  
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  info@my-fleet.eu 
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