De privacybescherming van de
toekomst: GDPR en BCR

Waarom vertrouwen klanten zoals u hun meest gevoelige persoonsgegevens toe aan ADP?
Omdat het beschermen van uw privacy en veiligheid de kern vormt van onze missie.
Privacywet- en regelgeving wordt niet alleen steeds
complexer, maar kan ook van land tot land verschillen.
De privacy-professionals van ADP doen er alles aan om uw
gegevens geheim te houden en zijn volledig op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy
om te kunnen voldoen aan alle voorschriften voor privacy- en
gegevensbescherming.
Het hoort gewoon bij het werk dat wij dagelijks voor u doen en het is één van de
redenen waarom we voorop lopen op het gebied van privacybescherming bij human
capital management.

Uw privacy is onze prioriteit
Van ontwikkeling tot implementatie, uw privacy heeft altijd onze volledige aandacht bij het ontwikkelen
en verbeteren van onze producten, processen en oplossingen. Ons privacy-programma, dat wereldwijd
van toepassing is op al onze werknemers en aan ons gelieerde ondernemingen, is voortdurend in
ontwikkeling om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende privacy voorschriften:

Bescherming
van uw
persoonsgegevens
zoals uiteengezet
in ons wereldwijde
privacybeleid

2

Beheer van de
persoonsgegevens
die we verwerken
volgens
overeengekomen
contracten en
instructies

Bewaken van de
persoonsgegevens
die wij voor onze
eigen doeleinden
verzamelen én de
gegevens die ADP
namens klanten
verwerkt
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Een hechte samenwerking
Het Privacy- en Data Governanceteam
van ADP stuurt de inspanningen op
het gebied van privacy aan voor de
volledige onderneming. Het team:

Is verantwoordelijk voor het
opzetten en implementeren
van bedrijfsbrede compliancyprogramma’s.

Stemt af met ADP-medewerkers, die
als privacybeheerders toezien op de
verwerking van persoonsgegevens
en het beheer van privacy- en
gegevensbescherming in alle
facetten van de bedrijfsvoering in
hun eigen regio.
Brengt regelmatig verslag uit aan
de Global Security Organization, het
Privacy- en Data Governanceteam,
het Compliance Committee en
anderen.

 erkt nauw samen met de
W
juridische en internationale
compliance-teams en met
vertegenwoordigers van
verschillende bedrijfseenheden
en functionele gebieden.

Bestaat uit een Chief Privacy
Officer, privacy juristen,
waaronder een Regionale Privacy
Officer voor de EMEA-regio,
risicoanalisten en managers van
privacy-programma's.
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Het behoort gewoon tot onze cultuur
Het beveiligen van uw gegevens behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. ADP-werknemers en
derden krijgen regelmatig trainingen, toetsen en informatie die betrekking hebben op het beschermen
van privacy, veiligheid en vertrouwelijkheid. Zij worden geacht:

het wereldwijde
privacybeleid
regelmatig te
onderschrijven

ADP’s Code
of Business
Conduct and
Ethics (zakelijke
en ethische
Gedragscode)
na te leven, die
het ongepast
gebruik en de
openbaarmaking
van
klantgegevens
verbiedt

 erplichte Privacy by
v
Design-trainingen
(voor applicatie- en
productontwikkelaars)
te volgen om inzicht
te krijgen in regels,
standaarden en
instructies, met
voor de gebruikers
maximale privacy en
gegevensbeveiliging
en voor ADP’ers
zo min mogelijk
gegevensverzameling

Er worden ook gespecialiseerde en taakgerichte
trainingsprogramma's verzorgd, waarin een breed scala aan
actuele beveiligingsthema's en incident respons-procedures
aan bod komen.
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Voorop blijven lopen
Wij blijven continu innoveren om uw gegevens te beschermen. Het privacy-programma van ADP wordt
gedreven door twee zeer belangrijke initiatieven, waarmee we willen voldoen aan de toekomstige
privacywetgeving en onze inspanningen op het gebied van privacy willen vergroten:

GDPR
Het General Data Protection
Regulation (GDPR) Complianceproject van de EU
De GDPR vloeit voort uit de
verbeterde aanpak van de EU
voor het standaardiseren van haar
privacywetgeving. In mei 2018
zal Europese privacywetgeving
plaatsmaken voor de GDPR om:
• Een minimumnorm voor
gegevensbescherming vast te stellen
•D
 e verschillen tussen EU-lidstaten weg
te nemen
• De macht van toezichthouders in de
EU te vergroten
• De privacyrechten van individuele
personen te versterken

BCR
Binding Corporate Rules (BCR)-project
BCR (bindende bedrijfsvoorschriften), een
'gouden standaard' voor de internationale
naleving van regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming:
• Stellen concerns (een groep bedrijven) in
staat om één set regels vast te stellen voor
het beschermen van persoonsgegevens,
waarmee ze voldoen aan de hoogste EUstandaard
• Bestaan uit de interne beleidsregels van
een concern die bindend worden zodra ze
door de Europese privacytoezichthouders
zijn goedgekeurd
• Worden door de GDPR erkend als
passende waarborg voor het overdragen
van persoonsgegevens naar landen
buiten de EU en door de Europese
privacytoezichthouders erkend als
een manier om te voldoen aan de
verantwoordingsverplichtingen die
voortvloeien uit de GDPR

ADP heeft een aanvraag ingediend bij de Europese privacytoezichthouder voor BCR als verwerker
en als verantwoordelijke. Wij verwachten dat onze BCR in 2017 zullen worden goedgekeurd,
waarmee ADP tot de eerste elf bedrijven ter wereld behoort die goedkeuring van de Europese
privacytoezichthouder heeft voor BCR als verwerker. Onze actieplannen voor deze initiatieven zijn in
overeenstemming met ons GDPR-project en we verwachten deze in 2018 te voltooien.
De privacybescherming van de toekomst: GDPR en BCR

5

Het draait om verantwoording
Ons besluit om BCR vast te stellen weerspiegelt ons commitment aan de
hoogste beschermingsstandaard voor uw persoonsgegevens. Wij hebben al
initiatieven geïmplementeerd die voldoen aan de eisen van de toekomstige
GDPR:

Privacy by Design
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Gedocumenteerde
gegevensverwerkingsactiviteiten binnen onze
producten en applicaties,
zoals ons initiatief om
gegevensstromen in kaart te
brengen.

GDPR/BCR
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Als gevolg van het
In het licht van de
Leveranciers Verificatie Proces
verplichting tot
worden ADP's leveranciers
gegevensminimalisering
onderworpen aan een
op grond van de GDPR
privacybeoordeling. Onze
heeft ADP wereldwijd beleid
leveranciersovereenkomsten
op het gebied van record
bevatten clausules
information management
op het gebied van
ontwikkeld dat
gegevensbeveiliging
wordt aangevuld
en -bescherming.
met lokale
regelingen.
Gegevensverwerkingsprojecten
worden onderworpen aan
privacy impact beoordelingen.
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De
Global
Security
Organization heeft
procedures en tools
voor incident
management
geïmplementeerd zodat
er (al naargelang de ernst)
op incidenten kan worden
gereageerd. ADP-werknemers
zijn duidelijk gewezen
op en zich bewust van
veiligheidsrisico's en incident
management.

Een Privacy by Designbenadering binnen
ons business model,
productontwikkelingscycli
en nieuwe technologie
in ADP's
Innovatielab.

ing
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In de nabije toekomst
ADP blikt vooruit en maakt plannen voor een veiligere toekomst. Wij bereiden onze mensen en klanten
voor op de toekomstige GDPR, o.a. door onze processen en documenten te beoordelen en aan te passen.

• Bedrijfsbrede communicatiecampagnes
om onze teams op de nieuwe eisen
voor te bereiden
• Toepassing van onze procedures voor
incident management en het melden
van incidenten in heel Europa
• Uitbreiding van ons Leveranciers
Verificatie Programma met specifieke
gegevensbeschermingsverplichtingen
op grond van de GDPR
• Updaten van onze Privacy by Designtraining, met specifieke aandacht
voor de GDPR
• Uitrollen en uitvoeren van het beleid
van ADP inzake Record Information
Management (RIM)

Neem contact met ons op
Hebt u vragen over uw privacy of deze nieuwe initiatieven? Neem dan contact op met ons Privacy and
Data Governance-team via privacy@adp.com. Ga naar adp.com/trust voor meer informatie over de
wijze waarop ADP gegevens beschermt.
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Over ADP (NASDAQ-ADP)
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele
wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso.
Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar adp.nl.



+31 10 459 86 44



www.adp.nl



@ADPnl



www.linkedin.com/company/adp-nederland-b-v
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