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GDPR staat voor General Data Protection  
Regulation. De Nederlandse naam is AVG  
(Algemene Verordening Gegevens-
bescherming). De GDPR is een Europese  
wet die is opgesteld om de verschillen 
op het gebied van privacywetgeving binnen 
de EU gelijk te trekken. 

Belangrijkste doel van de GDPR is de 
inwoners van de EU controle over hun 
persoonsgegevens terug te geven en om  
de regels rondom privacy te vereenvoudigen 
en uniform te maken. De GDPR wordt vanaf  
25 mei van kracht en is van toepassing op  
alle organisaties die persoonsgegevens 
verwerken van burgers binnen de EU. 

Wat is de GDPR/AVG?
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1Wat verandert er door
de komst van de GDPR/AVG?
Organisaties die persoonsgegevens verwerken, dienen zich nu ook al te houden aan de huidige 
privacywetgeving (de Wbp – Wet bescherming persoonsgegevens). Vanaf 25 mei 2018 vervalt deze 
wet en komt de GDPR/AVG hiervoor in de plaats.

De komst van de GDPR brengt een aantal 
nieuwe eisen met zich mee:
-  organisaties dienen persoonsgegevens  

nog beter te beschermen;
-  indien er sprake is van processen waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt, dienen 
deze vastgelegd te worden in een register;

-  het individu heeft nieuwe rechten zoals 
het recht om vergeten te worden (‘right to 
be forgotten’) en het recht om zijn/haar 
vastgelegde gegevens in te zien;

-  meer aandacht voor privacy verhogende 
maatregelen, data minimalisatie en privacy 
vriendelijke instellingen voor apparaten  
en software;

-  de mogelijkheid voor de toezichthouder (in 
Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) 
om hogere boetes op te leggen als 
een organisatie niet aan zijn wettelijke 
verplichtingen voldoet.
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Hoe gaat Alphabet om 
met persoonsgegevens?

Alphabet staat voor kwaliteit, transparantie en een hoogwaardige klantenservice.  
Dit vertaalt zich al een paar jaar op rij in de titel 'Beste Leasemaatschappij van Nederland'.  
Dit hoogwaardige niveau sluit aan bij de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens 
en die van uw medewerkers. Hierin worden wij volledig ondersteund door het privacy netwerk 
en de informatiebeveiligingsorganisatie van BMW Group. 
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Belangrijke initiatieven3
Een wereldwijd uniform privacybeleid
Uitgangspunten binnen dit beleid zijn:
-  Persoonlijke gegevens worden alleen opgenomen, 

verwerkt of gebruikt als dit wettelijk is toegestaan  
of als hiervoor toestemming is gegeven; 

-  Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens accuraat, 
compleet en actueel zijn en blijven;

-  Wij treffen passende organisatorische en technische 
maatregelen om persoonsgegevens op de juiste  
manier te beveiligen;

-  Wij zorgen ervoor dat derden die namens Alphabet 
persoonsgegevens verwerken dezelfde normen 
implementeren;

-  We geven passende aandacht aan gevoelige 
persoonsgegevens; 

-  We onderschrijven de principes van spaarzame  
opslag van persoonsgegevens en transparantie  
in de gegevensverwerking;

-  Wij voeren een Privacy Impact Assessment (PIA)  
uit voor elk project of initiatief dat persoonlijke  
gegevens verwerkt. 

De gedragscode van BMW Group
Ten tweede spelen onze medewerkers een belangrijke 
rol bij de omgang met persoonsgegevens en informatie-
beveiliging. Onze gedragscode geeft hierbij wereldwijde 
sturing aan het ethisch kader en de normen die we 
hanteren binnen de BMW Group. De gedragscode geeft 
richting aan onze medewerkers bij de uitvoering van hun 
dagelijkse werkzaamheden. Van medewerkers wordt 
verwacht dat zij respectvol en beschermend omgaan  
met zowel persoonlijke als vertrouwelijke informatie  
van onze klanten, uw medewerkers, van Alphabet,  
BMW Group of derden. 

Een overkoepelende wereldwijde  
overeenkomst en BCR’s
Op de derde plaats hebben wij een BMW Group brede 
overeenkomst die het fundament biedt voor legitieme 
deling van persoonsgegevens binnen BMW, wanneer 
hiertoe de noodzaak is. Deze overeenkomst voldoet 
op alle fronten aan de vereisten die de AVG hieraan 
stelt. Voor het delen van persoonsgegevens van onze 
medewerkers hebben wij zogenaamde Binding Corporate 
Rules. Deze zijn door de betreffende autoriteiten erkend.

De data privacy officer 
(functionaris gegevensbescherming)
Bij het gebruik van persoonlijke gegevens van klanten,  
medewerkers en zakenpartners houdt Alphabet in 
elk opzicht rekening met het belang van gegevens-
bescherming. De Data Protection Officer (DPO) van 
Alphabet ondersteunt de diverse afdelingen hierbij. De 
DPO draagt zorg voor de implementatie van het data 
privacy programma en waarborgt onze kwaliteitsnormen.

Alphabet en BMW Group dragen wereldwijd een samenhangende visie en strategie uit voor de 
omgang met persoonsgegevens en de bescherming van informatie en hanteren een wereldwijd 
uniform privacybeleid.
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Informatiebeveiliging4
Het informatiebeveiligingsprogramma
Alphabet handelt conform een uitgebreid informatie 
beveiligingsprogramma, dat wordt gestuurd vanuit  
BMW Group. Dit informatiebeveiligingsprogramma 
voldoet aan alle eisen zoals gesteld in de ISO27001 
standaard. Dit programma bestaat onder meer uit  
de volgende onderdelen: 

Passende beleidslijnen en richtsnoeren
Passende beleidsregels, richtlijnen, voorschriften en 
processen voor informatiebeveiliging zijn vastgesteld 
in internationale en lokale beleidsdocumenten. Een 
netwerk van IT- en informatiebeveiligingsspecialisten 
ondersteunt de organisatie bij de uitvoer van dit 
beveiligingsprogramma. 

Individuele verantwoordelijkheid bij het  
omgaan met (persoons)gegevens.
Gegevens en andere informatie die een medewerker bij 
zijn of haar werk verkrijgt, mogen alleen worden gebruikt 
binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden. 
Voordat deze informatie aan personen binnen of 
buiten de onderneming wordt doorgegeven, is het 
de verantwoordelijkheid van elke medewerker om te 
controleren of de ontvanger het recht heeft om deze 
informatie te verkrijgen. 

Bewustzijn van de medewerkers
Informatiebeveiliging vereist een verhoogd 
veiligheidsbewustzijn. Wij bieden onze medewerkers 
een actief trainingsprogramma op het gebied van Data 
Privacy en Informatiebeveiliging. Daarnaast bestaat er 
een “awareness” programma dat continu over de meest 
recente informatiebeveiligingskwesties informeert. 

Toegangsbeheersing
We hanteren een consequente functie-en rollenscheiding. 
Geautoriseerde toegang tot IT-systemen wordt 
gegarandeerd door een Identity & Access Management 
proces. Gedocumenteerd toegangsbeheer, gescheiden 
rollen bij toegangsverlening en toegangsgeschiedenis 
zijn verplicht voor IT-systemen die met persoonlijke of 
vertrouwelijke gegevens werken. Toegang wordt verleend 
op basis van het 'need to know' en het 'least privileges' 
principe. Een password management proces specificeert 
het gebruik en beheer van wachtwoorden.

De fysieke toegang tot de panden van Alphabet worden 
gecontroleerd met badge-lezers. Gedifferentieerde 
beveiligingszones worden gedefinieerd in een centraal 
systeem. Serverruimtes kennen een verhoogde 
beveiligingszone. Toegangsrechten worden beheerd in 
een centraal systeem en worden verleend op basis van  
de functie. 

Overdracht en bewaren van gegevens
Overdracht van vertrouwelijke of persoonsgegevens  
vindt enkel plaats door middel van versleuteling. 
Autorisatie voor gegevensoverdracht wordt verleend 
volgens het 'need to know' principe. Wireless 
communicatie of overdracht door opslagmedia vindt 
altijd versleuteld plaats. Vertrouwelijke gegevens worden 
niet langer bewaard dan nodig en op een geschikte en 
veilige wijze vernietigd. 

Alphabet doet er alles aan om uw (persoons)gegevens te beschermen door middel van 
fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele 
stand van de techniek. 
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Bescherming tegen ongeoorloofde toegang
Netwerkfirewalls en hackerdetectiesystemen isoleren 
verschillende netwerkzones, wat een adequaat 
beveiligingsniveau garandeert.
-  Alle netwerkgateways waarmee netwerkverkeer  

het Alphabet/BMW netwerk binnenkomt of verlaat, 
worden beschermd;

-  De interne structuur van het Alphabet/BMW netwerk  
is verborgen voor de buitenwereld;

-  Overdracht tussen openbare netwerken en het  
Alphabet/BMW netwerk wordt beschermd door  
Network Access Points (NAP's);

-  Laptops zijn uitgerust met VPN-verbinding, persoonlijke 
firewalls en versleuteling van de harde schijf.

Alle IT-systemen zijn uitgerust met permanente 
virusbeveiliging die op virussen controleert en 
antiviruscontroles uitvoeren bij alle gateways naar het 
Alphabet/BMW netwerk. Alphabet kent daarnaast een 
crisis management proces, hier valt ook het frequent 
uitvoeren van back-ups onder. 

Permanente bewaking IT-systemen
Alphabet hanteert een permanente bewaking 
van toegang tot IT-systemen om misbruik van 
(persoons)gegevens te detecteren en te voorkomen. 
Alle toepassingen en systemen zijn onderworpen 
aan een uitgebreid goedkeuringsproces, waar ze 
worden beoordeeld op informatiebeveiligingsrisico 
voorafgaand aan de implementatie. Dit proces bevestigt 
dat de applicaties en systemen zijn ontwikkeld in 
overeenstemming met ons informatiebeveiligingsbeleid 
en ontwikkelingsstandaarden. 

Audits op het gebied van informatiebeveiliging
Om een vollediger beeld te krijgen van de kwaliteit van 
onze informatiebeveiliging, worden verschillende vormen 
van audits uitgevoerd:
-  Netwerkzwakte scans (PEN-test), waarbij de focus 

ligt op de technische aspecten van het informatie 
beveiligingsbeleid, zoals patch beheer, applicatie-
beveiliging en infrastructuur beveiliging.

-  On-site zelfbeoordelingen, waaronder interviews 
met key management personeel, gedetailleerde 
werkvloercontroles en documentatiecontrole, die er  
voor zorgen dat de regels, instructies, voorschriften  
en wettelijke vereisten worden nageleefd.



Pagina 9

Informatie Alphabet & GDPR
—

Wat betekent de komst  
van GDPR voor u?

Uiteraard kunt u dezelfde dienstverlening 
van Alphabet verwachten als voorheen. Wij 
verzekeren u dat we zorgvuldig omgaan met 
uw persoonsgegevens en verstrekken deze 
niet aan derden zonder uw toestemming 
tenzij deze gegevens nodig zijn voor 
uitvoering van de dienstverlening of wanneer 
dit wettelijk verplicht is. 

Op basis van de nieuwe wettelijke eisen zullen 
wij de rapportages die u momenteel van ons 
ontvangt anders inrichten en op andere wijze 
aan u doen toekomen. Daarnaast worden 
onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy 
Statement geheel in lijn gebracht met de 
nieuwe wetgeving. 
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