
Beste klant,

Wij willen u langs deze weg op de hoogte brengen ivm hoe wij met persoonsgebonden data omgaan. 

• Wij verbinden er ons toe om in onze administratie, marketing en hr persoonsgebonden data 
niet langer bij te houden dan we deze nodig hebben om onze werking te garanderen en zolang
wij een wettelijke basis hebben om deze gegevens bij te houden.

• Welke gegevens wij van u bijhouden kan u nakijken en verbeteren in onze webshop onder het
menu "Mijn account" => "Mijn gegevens"

• Hier kan u tevens aanpassen hoe u wenst gecontacteerd te worden en ivm welke 
onderwerpen.  Let wel, dit betreft enkel de massacommunicatie, niet de persoonlijke 
communicatie.

• In uw klantendatabank is er ook persoonlijke data aanwezig.  Wij kunnen in geen enkel geval 
aangesproken worden ivm de juistheid of het mogen bijhouden van deze gegevens.  Dit is 
volkomen uw verantwoordelijkheid.

• Waar wij wel voor instaan is dat uw data op een veilige locatie bijgehouden wordt die 
toegelaten is ivm GDPR.  

◆ In ons geval is zijn dit verschillende datacenters in Amsterdam, Londen en Parijs.  Later 
kunnen andere locaties in de EU toegevoegd worden indien de noodzaak zich voordoet.

◆ Wij werken hiervoor enkel samen met een provider die ook GDPR compliant is. Deze 
servers staan dus op een locatie die fysiek door hen beveiligd is en waar enkel mensen 
van deze provider zelf toegang tot hebben.  

◆ Ivm de (software) security garanderen wij dat wij alles in het werk stellen om deze veilig 
te houden, wij houden security sites in het oog, patchen onze infrastructuur regelmatig, 
doen aan intrusion detection, hebben een heel strenge firewall policy, werken enkel over 
geëncrypteerde verbindingen, en houden ons eraan dat enkel mensen die wij vertrouwen 
en hier gespecialiseerd in zijn toegang hebben tot onze serverinfrastructuur.  Wij hebben 
3 mensen in dienst die hiervoor verantwoordelijk zijn zodat indien er iets aan de hand is, 
dat er dan steeds minimum 1 iemand beschikbaar is.  Deze mensen kunnen dit vanaf 
eender welke locatie met internet toegang en gebeurt steeds geëncrypteerd en kan enkel 
vanaf toestellen die door ons vooraf ingesteld zijn door middel van certificaten.  Wij 
kunnen de toegang vanaf deze certificaten op afstand intrekken zodat diefstal of verlies 
van deze toestellen hoewel onaangenaam geen probleem vormt.

◆ Uw klantendata zelf is toegankelijk door de programmatie en de support van Use It Group
dmv een sleutel die beperkt geldig is in tijd.  Het is strikt verboden om deze sleutel door 
te geven aan iemand anders zelfs binnen Use It Group.  Er zijn slechts 3 mensen die deze 
sleutel mogen geven aan de mensen die deze nodig hebben om hun job uit te voeren. 



Deze toegang dient enkel om klanten te helpen met een probleem.  Alles wat de mensen 
op onze support en programmatie zien is vertrouwelijk en mag dus enkel gebruikt worden
om de eigenaar van deze data te helpen of om problemen in de software op te sporen en 
op te lossen.

◆ Wij nemen dagelijks geautomatiseerde backups van onze servers voor het geval er een 
probleem is met de server.  Via rotatie wekelijks en dagelijks hebben wij zo backups tot 1
maand.  Indien u iets wist uit uw databank hebben wij daar uiterlijk 1 maand later geen 
copy meer van.  Het spreekt voor zich dat het eenvoudiger is om zelf regelmatig een 
backup te nemen omdat wij geen volledige server met 160 klanten 1 dag terugzetten 
omdat 1 klant een factuur heeft gewist.  Over de zelf genomen backups draagt u zelf de 
verantwoordelijkheid.

• Indien iemand beslist om geen klant meer te zijn bij Use It Group verbinden wij er ons toe 
om de databank tot 2 jaar na vervaldatum van uw contract bij te houden.  In deze periode kan 
u door uw abonnement te betalen en opnieuw in te tekenen terug volledige toegang krijgen tot
uw data.  Na deze 2 jaar verwijderen wij alles.  Op eenvoudige aanvraag willen wij dit 
vroeger doen.

• In geval dat wij een databreach detecteren (waar we dus alles aan doen om deze te vermijden)
treedt volgende procedure in werking:

1. Bewijs / bevestiging van inbraak op server

2. Alle openstaande verbindingen naar deze server(s) worden verbroken

3. Crisiscommunicatie + uitleg taak van iedereen intern

4. Snapshot van de volledige cloudinfrastructuur voor onderzoek en eventuele bewijzen 
later + onderzoek welke servers precies betrokken

5. Controle van accounts bij provider, wachtwoorden en keys wijzigen

6. Samenstellen lijst betrokken partijen + verzenden melding aan alle betrokken partijen 
en de privacycommissie (https://www.privacycommision.be/nl/melding-
gegevenslekken-algemeen)

7. Verdere communicatie loopt over de statuspagina's en de supportsite.

8. Overzetten van alle klantendata naar nieuw aangemaakte servers.  Een gehackte 
server is nooit meer betrouwbaar!

9. Onderzoek hoe dit kon gebeuren + eventueel aanscherpen interne procedures + 
eventueel gerechtelijke stappen.



• Om u te helpen voegen wij in onze software in het adressenbestand en in het 
werknemersbestand een anonimizeerfunctie toe.  Deze gaat alle persoonlijke informatie 
wissen of enkel initialen bewaren, in het geval u deze fiche niet kan verwijderen (bv: 
werknemer in nacalculatie, klant op een factuur die niet mag gewist worden).  Wij voegen 
ook een multiselect toe op de adresmap zodat u in bulk documenten kan wissen indien nodig.

• Wij raden u aan om een persoonlijk wachtwoord in te stellen ipv het standaard wachtwoord 
"useit", u kan zowel uw klantcode als uw wachtwoord wijzigen door hierop te rechtsklikken 
in de opstart van het programma.

• Indien u met meerdere werknemers werkt in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft met verschillende
taken, dan kan u toegang tot het adressenbestand of het werknemersbestand beperken dmv de 
module Bevoegdheden

• U kan 3th party apps en onze eigen iPhone app toegang geven met uw klantnr, klantcode, 
gebruikersnaam en wachtwoord die u op onze server invoert.  De 3th party software en onze 
iPhone app met toegang kan u steeds een lijst van opvragen in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft 
via Help - Systeeminformatie op het tabblad Koppelingen (API).  En door middel van 
rechtsklikken op een lijn kan u deze toegang intrekken.  

Indien u hierover meer vragen hebt, kan u steeds onze support contacteren.


