MEER ONDERZOEK EN DE AVG
MEER Onderzoek is een onafhankelijk, particulier onderzoeksbureau dat in opdracht van derden
(microscopisch) onderzoek verricht. Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens
verwerkt. Het verwerken van gegevens is noodzakelijk om zo goed mogelijk de diensten te kunnen
verlenen. Tijdens, maar ook na afloop van, het onderzoek dat MEER Onderzoek in opdracht van
derden uitvoert, worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Bij de verwerking van gegevens
hecht MEER Onderzoek veel waarde aan een verantwoorde verwerking van deze gegevens. Daarbij
is MEER Onderzoek gebonden aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Privacygedragscode voor de sector Particuliere
Onderzoeksbureaus. De volledige Privacygedragscode, die van toepassing is op deze sector, is te
vinden op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Hieronder is te lezen welke gegevens
wij verwerken en welke rechten u heeft. MEER Onderzoek is een eenmanszaak, gevestigd aan de
Hanzestraat 5 te Doetinchem (7006 RH). Als u vragen heeft of inzage wilt, kunt u contact opnemen
per mail (info@meer-onderzoek.nl).
Soorten persoonsgegevens
1. NAW, geboortedatum- en plaats en contactgegevens van belanghebbenden, zoals de eigenaar
van het betrokken voertuig dan wel van de eventuele tegenpartij, andere betrokkenen bij het
voorval en/of derden, die relevant zijn voor het onderzoek. Indien van toepassing worden
eveneens worden gegevens verzameld van eventuele bevraagden en/of relevanten getuigen,
die een verklaring hebben afgelegd welke wordt opgenomen in het dossier;
2. Voertuiggegevens, zoals kenteken en chassisnummer (VIN);
3. Indien van toepassing wordt relevant opnamemateriaal (zowel visueel als akoestisch), welke
wordt gemaakt van en/of in het voertuig dan wel van het plaats incident, verwerkt;
4. Aangeleverde stukken van de opdrachtgever c.q. verzekeraar, zoals proces-verbalen danwel het
polisblad van de verzekering van de eigenaar en/of andere betrokkenen, zoals de tegenpartij;
5. Locatiegegevens, tijd en datum van het te onderzoeken voorval.
Verwerking van persoonsgegevens
1.
2.
3.
4.

Het vergaren danwel verwerven van persoonsgegevens;
Het toevoegen van deze gegevens aan het onderzoeksdossier;
Het archiveren, zoals schriftelijk als digitaal, van het onderzoeksdossier;
Het na afronding van het onderzoek de schriftelijke bevindingen c.q. het onderzoeksrapport
overdragen aan de opdrachtgever;
5. Het vernietigen van het dossier na afloop van de geldende bewaartermijn.
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Veilig bewaren van persoonsgegevens
MEER Onderzoek is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens.
Zowel door MEER Onderzoek als ook zijn verwerker(s) worden dan ook technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en
tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten onder anderen
•
•
•
•

Antivirus & antimalware software op onze computers

•

Onsite en offsite back-ups worden versleuteld met een AES-256 versleuteling

Versleutling van data met behulp van encryptie
Een eigen, intern beveiligd netwerk
Wij werken met toegangsbeveiliging, zoals een wachtwoordenbeleid

Eigendom, inzage en bewaartermijn van persoonsgegevens
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de opdrachtgever. Het eigenaarschap van het
onderzoeksdossier is dan ook in handen van de opdrachtgever. Alleen de opdrachtgever heeft
inzage in het onderzoeksdossier. De gegevens worden (digitaal) beveiligd bewaard en gearchiveerd.
Een overzicht van de te verwerken gegevens is te vinden in het verwerkingsregister van MEER
Onderzoek.
Betrokkenen hebben het recht om gedurende de periode van verwerking tot aan vernietiging een
schriftelijk verzoek inclusief de reden van inzage in te dienen om hun gegevens in te zien, te wijzigen
en/of te laten verwijderen. De reden van het verzoek moet gegrond en met documentatie
onderbouwd zijn.
Bij verlies en/of vernietiging van persoonsgegevens, per ongeluk dan wel onrechtmatig, zal aangifte
worden gedaan bij politie/justitie.
Persoonsgegevens worden gearchiveerd gedurende de geldende bewaartermijn van minimaal 1
jaar en maximaal 5 jaar, tenzij er na het verstrijken van dit termijn nog een gerechtelijke procedure
loopt. Dan worden persoonsgegevens bewaard tot na afronding van deze procedure. Fiscale
gegevens worden gedurende max 7 jaar bewaard.
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