Privacy statement
In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe PLUS Payroll BV (hierna Bewerker) en de klant omgaan met
persoonlijke gegevens in de administratie van de klant (data). Volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is PLUS Payroll BV een Bewerker en is de klant de Verantwoordelijke.
De overeenkomsten tussen Bewerker en klanten • De klant geeft aan Bewerker toestemming om als
bewerker van deze data op te treden voor de overeenkomsten die de klant met Bewerker heeft afgesloten:
eenmalige diensten en doorlopende opdrachten. De klant geeft Bewerker door die overeenkomsten opdracht
om de klant te ondersteunen bij het gebruik van de software waarvoor de klant met een derde partij (Visma,
Easyflex, Akyla en overige sub-bewerkers) een licentie overeenkomst heeft afgesloten. De data en de software
staan niet op systemen van Bewerker, maar in vrijwel alle situaties ofwel op systemen van sub-bewerkers en
clouddiensten, ofwel op een server van Bewerker.
De werkzaamheden van Bewerker • Binnen een eenmalige dienst of doorlopende opdracht wordt
afgesproken welke werkzaamheden Bewerker uitvoert voor de klant. Deze werkzaamheden staan hieronder
beschreven. Tijdens die werkzaamheden bewerkt de Bewerker de data in de administratie van de klant.
Vanwege de aard van de software die Bewerker ondersteunt, boekhoudkundige en aanverwante software,
gaat het deels ook om persoonlijke gegevens (van relaties) van de klant. Het gaat dan om de volgende
werkzaamheden:
• invoeren klant- en werknemer-gegevens, alsmede het verwerken van persoonlijke gegevens (naam, adres,
Bankrekening-, BTW- Fiscaal-, BSN- en/of KvK-nummer)
• verwerken loon- en financiële-administratie en het verzenden van de loonstroken, jaaropgaven en facturen
via het geautomatiseerde systeem van Easyflex. Het emailadres wordt enkel gebruikt voor het verzenden
hiervan. Emailadressen worden niet gebruikt voor andere commerciële doeleinden.
Werkzaamheden in het kantoor van de klant • Al deze werkzaamheden worden in het kantoor van de
bewerker op systemen van de bewerker uitgevoerd. De Bewerker werkt dan op systemen/programmatuur
waarvoor de bewerker moet inloggen op een beveiligde omgeving.
Inloggegevens voor de systemen van de klant • Indien een klant inloggegevens voor zijn systemen/software
aan een Bewerker verstrekt, dient de klant deze zelf na gebruik weer ongeldig te maken.
Verwijderen van data • De data die aan Bewerker zijn gegeven worden op verzoek van de klant direct door
Bewerker verwijderd. Zonder verzoek streeft Bewerker ernaar om deze bestanden binnen 12 maanden na
gebruik van de systemen van Bewerker te verwijderen, tenzij wettelijk andere regels hiervoor gelden.
Bewerker is geen Bewerker meer van deze data zodra de eenmalige dienst is afgerond of de doorlopende
opdracht is beëindigd, en Bewerker streeft erna om alle bestanden van klanten binnen 12 maanden na
beëindiging van de overeenkomst van de systemen van Bewerker te verwijderen, indien de klant er niet zelf
eerder om heeft gevraagd.

