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 23-04-2018 Aanvulling op privacy beleid en voorwaarden EAL Apeldoorn b.v. in verband met GDPR:  
 
We willen u graag laten weten dat we op 1 mei 2018 een aantal wijzigingen aanbrengen aan ons privacy beleid en 
onze algemene voorwaarden.  
 
Artikel 1: algemeen  
Door na 1 mei 2018 de EAL applicaties en hardware te blijven gebruiken geeft u aan akkoord te gaan met de door EAL 
Apeldoorn b.v. toegepaste wijzigingen in het privacy beleid en de voorwaarden.  
 
Artikel 2: software  
De door EAL beschikbaar gestelde software is geschikt voor uitvoering van de daarmee beoogde werkzaamheden 
conform de richtlijnen van GDRP. Gebruiker dient minimaal te beschikken over een recente versie (vanaf mei 2018 of 
later) van de EAL applicatie en in het bezit te zijn van een EAL software SLA om deze software borging te kunnen 
waarborgen.  
 
Artikel 3: bewaartermijn  
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijn van de data binnen de door EAL 
beschikbaar gestelde software. Deze bewaartermijn is o.a. afhankelijk van afspraken binnen de branche waarbinnen 
het product wordt toegepast, eventuele additionele interne regelgeving binnen uw organisatie en algemene 
wettelijke richtlijnen. De software versies vanaf mei 2018 en later voorzien als additionele faciliteit in de mogelijkheid 
deze bewaartermijn in de software te definiëren.  
 
Artikel 4: inhoud persoonsgegevens  
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de data binnen de door EAL beschikbaar gestelde software 
applicatie. Hieronder valt ook de persoonlijke informatie van bezoekers, medewerkers, contractanten en overige type 
pashouders welke ingevoerd worden in de applicatie. De manuele of automatische (via bronsysteem aangesloten) 
invoer van gegevens mag geen gegevens bevatten welke conform wettelijke richtlijnen of bijvoorbeeld interne 
organisatie afspraken / branche gerichte afspraken, etc., niet gebruikt mogen worden (zoals bijv. het BSN nummer).  
 
Artikel 5: wachtwoordbeleid  
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wachtwoordbeleid binnen de applicatie. De applicatie is geschikt om 
gebruik te maken van sterke wachtwoordmethodieken (manuele invoer) of van geautomatiseerde gebruikers / 
wachtwoord verwerking vanuit systemen van derden (LDAP, etc).  
 
Artikel 6: technische inrichting  
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en up-to-date technische omgeving 
(servers, netwerk, software, firewalls, etc) tbv de technische inrichting van de EAL applicatie(s).  
 
Artikel 7: meldingen registratie  
Gebruiker is akkoord met het feit dat bij het melden van (technische) vragen en / of incidenten deze door EAL 
Apeldoorn b.v. worden opgeslagen tbv incidentregistratie.  
 

Bovenstaande artikelen dienen als toevoeging op de reeds gedeponeerde algemene voorwaarden. De volledige 
voorwaarden zijn opvraagbaar bij de bij de Kamer van Koophandel Noord-Veluwe en Achterhoek onder nummer 
08028723. 


