Beveiligingsrapport
In dit rapport worden de beveiligingsmaatregelen van onze website www.eatzo.nl en
ons bedrijf besproken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming
25 mei 2018

Dataverzameling
Wij verzamelen/verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van een opdracht en algemene dienstverlening. Bijvoorbeeld de emailadressen van
klanten die een proefcursus willen volgen zodat we de proefcursus kunnen opsturen.
Of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting, of het
versturen van pakketten.
Wij verzamelen mogelijk de volgende gegeven van onze klanten en bezoekers van
onze website. Klanten zijn partijen die zijn geïnteresseerd in onze dienstverlening of
iets bij ons hebben aangekocht.
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Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Adres
Telefoonnummer
Website logingegevens: gebruikersnaam, email en wachtwoord

Deze gegevens worden als volgt verwerkt:
Ze worden opgeslagen in onze database van de website (Wordpress). Kunnen worden
opgeslagen als backup bij Dropbox(US) of Google Drive. Adresgegevens worden
gedeeld met DHL als er een pakket word verstuurd. Het mailadres wordt gedeeld met
Mailchimp om een nieuwsbrief en/of proefcursus te versturen.

Beveiligingsmaatregelen voor het verwerken van
gegevens
Onze computers zijn encrypted en beschermd met een sterk wachtwoord. Updates
worden direct uitgevoerd en zijn beschermd met een firewall. Backups worden in
realtime uitgevoerd naar de cloud (Dropbox).

Onze email is beschermd met sterke wachtwoorden en 2-factor authenticatie.
Met Google, Dropbox en Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst en zij
verwerken deze gegevens volgens de Privacy Shield. De website is beveiligd met SSL.
Wij verwerken eventuele extra informatie die de klant ons geeft uitsluitend voor het
uitvoeren van de dienst en niet voor andere doeleinde. Wij delen deze informatie niet
met derde partijen tenzij dit onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

Beveiliging van onze website
De enige persoonsgegevens die wordt verzameld via de website zijn de
logingegevens van de beheerders: naam en e-mailadres.
De website www.eatzo.nl is beveiligd met een Let’s Encrypt SSL certificaat, en elke
pagina wordt geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden.
Updates worden wekelijks uitgevoerd. Backups worden via de hosting (Neostrada)
dagelijks uitgevoerd.

• De website data wordt opgeslagen in een met sterk wachtwoord beveiligde MySQL
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database.
Wordpress specifieke beveiliging
Beveiliging via SSL
XML-RPC is uitgeschakeld
Bad bots worden geblokkeerd
IP adressen worden na 3 verkeerde logins op een blacklist gezet en voor 15 minuten
geweerd.
Veranderingen in bestanden op de website worden gemonitord en emails worden
verstuurd wanneer er bestanden worden aangepast.

Opvragen, wijzigen, verwijderen van data
Bij een verzoek voor het opvragen en verwijderen van persoonsgegevens kunnen wij
dit alleen doen wanneer het geen conflict oplevert met het moeten bewaren van
financiële data voor 7 jaar volgens onze administratie.
Verstuur een email naar info@eatzo.nl en wij kunnen alle informatie versturen, wijzigen
of verwijderen.

