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1 ONDERSTEUNING OPSTELLEN PIA
De wettekst van de AVG kent de term Privacy Impact Assessment als zodanig niet. Er wordt gesproken over
een ‘gegevensbeschermings-effectbeoordeling". Tevens wordt er geen definitie gesteld en ook geen formaat.
Een PIA is risico onderzoek, net als Informatiebeveiliging ook haar risico gebaseerde aanpak kent.
U – als Verwerkingsverantwoordelijke, dient te beoordelen of de verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt. Daarin dient u uiteraard verwerkingen door derden,
zoals uw leveranciers, in voorliggend geval Enovation, in mee af te wegen. De weging, aard en omvang van
daadwerkelijke verwerkingen en de eventuele tegenmaatregelen kunnen breder zijn dan Enovation kan
inschatten dan wel overzien.
Derhalve stellen wij geen vastomlijnde PIA’s op voor u. Ons formaat kan immers afwijken van uw formaat en
daarnaast zal uw PIA op een gegevensverwerking breder zijn dan, in voorliggend geval, ZorgMail alleen.
Voorliggend document geeft u handvaten ter ondersteuning bij het uitvoeren van uw PIA. Vanuit ZorgMail
perspectief geven wij aan wie wij zijn in de keten en welke verwerkingen we doen.

Deel 1
We hebben dat gedaan door een eerste deel te vullen met vragen die ook terugkomen in het
verwerkingsregister en antwoord geven op de meest voor de meest voor de hand liggende vragen bij het
opstellen van een PIA.

Deel 2
Het tweede deel heeft inzicht in de meest gestelde vragen die wij ontvangen als het gaat om de beoordeling
van ons als leverancier, de afgenomen dienstverlening en de ondersteuningsvragen bij het opstellen van een
PIA of andere vorm van risico-inventarisatie.
Tezamen met onze certificaten ten aanzien van informatie beveiliging en kwaliteit en de specifieke ZorgMail
Informatiebeveiligingsbijlage gaan wij er vanuit u te hebben voorzien van de juiste antwoorden bij uw risicoinventarisatie.
Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat uw specifieke vraag er niet bij staat. Neemt u dan gerust
contact met ons security office op via eso@enovation.nl. Wij beantwoorden dan uw vraag en breiden zo ons
aanbod van vraag & antwoord verder uit.
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2 DEEL 1: ALGEMENE GEGEVENS
Art.

Onderwerp

Toelichting

Antwoord

Art.
4

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de
verwerking vaststelt. Dit kan een afdeling of bestuursorgaan of een natuurlijk
persoon zijn.

De Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van ZorgMail is
onze opdrachtgever.

Verwerker

Een Verwerker is een persoon of organisatie aan wie de
Verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens heeft
uitbesteed. Ook als er alleen sprake is van opslag van persoonsgegevens in de
cloud is er al sprake van een Verwerker (i.c. de hosting partij).

Enovation is Verwerker ten behoeve van ZorgMail.
Enovation Group is (in Nederland) gevestigd aan
Rivium Quadrant 2
2909LC Capelle aan den IJssel
Tel. : +31 (0)88 8 366 366
KvK : 24157738

Naam Verwerking

Hier dient de verwerking van persoonsgegevens omschreven te worden. Dat kan
door de naam van de verwerking te vermelden zoals deze binnen de
organisatie(s) van de Verwerkingsverantwoordelijke(n) bekend is, bijvoorbeeld
‘personeelsadministratie’ of ‘klachtenregistratie’.

ZorgMail: elektronische uitwisseling van berichten ten behoeve
van (medische) gegevens.

Doel van Verwerking

Een precieze en duidelijke omschrijving van het doel (of de samenhangende
doeleinden) van de verwerking is van belang, omdat aan de hand van het doel
van de verwerking de hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn
van de gegevens worden getoetst.

Voor Enovation is het doel van de verwerking het nakomen van
haar contractuele verplichting(en).

Art.
24
Art.
28

Art.
5

Doelbinding is de kern van de AVG, Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens
alleen verzameld mogen worden voor een 'welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd' doel (artikel 5 lid 1 sub a AVG). Het doel
bepaalt vervolgens welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Zo mogen
bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, dan
nodig is voor het doel (artikel 5 lid 1 sub c AVG) en mogen persoonsgegevens
niet langer bewaard worden, dan nodig is voor het doel (artikel 5 lid 1 sub e
AVG). Het doel beperkt ook de mogelijkheid om eenmaal voor een bepaald
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Enovation wisselt op een veilige en elektronische manier
berichten uit tussen (zorg)organisaties. Enovation ontwikkelt en
beheert hiertoe het ZorgMail systeem en aanverwante
componenten.
Enovation is niet verantwoordelijk voor het doel en de inhoud
van uit te wisselen gegevens door (zorg)organisaties.

doel verzamelde persoonsgegevens, voor een ander doel te gebruiken. Dit mag,
mits dat niet gebeurt op 'onverenigbare wijze' (artikel 5 lid 1 sub b AVG). Denk
in verband met het voorgaande aan het gebruik van de persoonsgegevens van
sollicitanten: het is niet nodig die persoonsgegevens tot langer dan een aantal
weken na afronding van de sollicitatieprocedure te bewaren als de sollicitant
wordt afgewezen.
Art.
6

Grondslag voor verwerking

Het is de Verwerkingsverantwoordelijke die het doel voor de
gegevensverwerking bepaalt (artikel 4 lid 7 AVG). De
Verwerkingsverantwoordelijke zou er met het oog op doelbinding voor kunnen
kiezen om meerdere doelen te formuleren. Dat mag, maar het doel moet wel
concreet zijn en het gebruik van persoonsgegevens moet voor ieder doel
rechtmatig zijn (artikel 5 lid 1 sub a AVG). Daartoe is vereist dat ieder doel op
één van de in de AVG genoemde grondslagen gebaseerd kan worden.
a) de Betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben)
heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor
het betreffende doel;
b) het gebruik van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van
een (al dan niet nog) te sluiten overeenkomst waar de betrokkene onderdeel
van uitmaakt;
c) het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de Verantwoordelijke rust;
d) het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van
de Betrokkene of een derde te beschermen;
e) het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een
taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van
het openbaar gezag dat aan de Verantwoordelijke is opgedragen;
f) het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een
derde, tenzij (kort gezegd) de belangen of rechten van de Betrokkene
zwaarder wegen.
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Enovation – Verwerker
Enovation volgt hierin de grondslag van haar opdrachtgever,
zijnde verwerkingsverantwoordelijke.
Enovation voert de verwerking uit in het licht van een
schriftelijk gegeven opdracht in de vorm van een getekende
ZorgMail offerte waarin uiteen wordt gezet wat het doel en de
middelen van verwerking zijn.

Categorieën van Betrokkenen

Hier dient u aan te geven over welke (groepen van ) personen gegevens worden
verzameld. Bijvoorbeeld studenten, medewerkers, patiënten, enz.

De categorieën van betrokkenen zijn veelal de
zorgconsumenten van aangesloten (zorg)organisaties en burgers
in relatie tot gemeenten die ZorgMail gebruiken.
Er zijn tevens andere branches welke ZorgMail inzetten voor
veilige communicatie zoals onderwijs instellingen voor
(bijvoorbeeld) communicatie met (ouders/verzorgers van)
leerlingen en partners in de keten.
Kortom, bovenstaande is een aanname o.b.v. de branches
waarin ZorgMail wordt ingezet. Enovation kent geen
herleidbaarheid van de daadwerkelijke groep betrokkenen
waarmee wordt gecommuniceerd.

Gegevens,
verzameldoel
bewaartermijnen

en

Per categorie van Betrokkenen dient aangegeven te worden welke (categorieën
van) gegevens verwerkt worden en per (categorie van) gegeven(s) dient aan
gegeven te worden met welk doel deze verwerkt wordt en hoelang ze bewaard
blijven.

ZorgMail kent een retentieperiode van 90 dagen tbv de zgn.
notarisfunctie. Dat wil zeggen dat er na de periode van 90
dagen – gerekend na het laatste berichtenverkeer – er geen
berichten meer leven op onze systemen.
Daarnaast hebben wij onze reguliere back ups, waarop de
volgende retentie periodes van toepassing zijn :
o Dagback-up: 2 weken
o Weekback-up : 1 maand
o Maandback-up: 1 jaar
o Jaarback-up: 7 jaar

Gebruikers/Ontvangers

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (of toegang hebben tot
die gegevens).
Bijvoorbeeld degene die belast is met de verwerking ervan, een
leidinggevende, een extern orgaan als de belastingdienst
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Primair worden de persoonsgegevens verzonden en ontvangen
door (zorg)organisaties die een ZorgMail overeenkomst
hebben afgesloten met Enovation.
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn binnen Enovation
alleen geselecteerde medewerkers in staat om toegang te
hebben tot persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn beperkt
tot technisch beheerders van ZorgMail en dan alleen op een
"need to have" en "need to know" basis.

FAQ
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3 DEEL 2: FAQ TER ONDERSTEUNING VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Vraag / Verzoek

Antwoord

Wordt in of middels dit systeem vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie
verwerkt ?

Ja. Enovation heeft geen kennis van en geen invloed op de inhoud van berichten. Echter, de aard
van de dienst en aangesloten branches maakt aannemelijk dat de berichten overwegend
vertrouwelijke (persoons)gegevens bevatten.

Wordt in of middels dit systeem medische informatie verwerkt?

Ja. Enovation heeft geen kennis van en geen invloed op de inhoud van berichten. Echter, de
branche maakt aannemelijk dat dit overwegend medisch inhoudelijke berichten zijn.

Worden in dit systeem gegevens verwerkt die op enigerlei wijze te herleiden of te
koppelen zijn tot één of meerdere personen?

Ja, zie bovenstaande.

Heeft u als leverancier permanent en zelfstandig toegang tot de persoonsgegevens
opgenomen in uw applicatie?

Enovation heeft alleen op een "need to have" basis toegang tot de systemen. Deze toegang wordt
beperkt uitgegeven en dient ter onderhoud en verbetering van de systemen. Nimmer zal
Enovation berichten dan wel persoonsgegevens inhoudelijk bewerken.

Bent u als leverancier eigenaar van het informatiesysteem, inclusief de daarin
opgenomen persoonsgegevens?

Enovation heeft het Intellectueel Eigendom van de ZorgMail oplossing(en). Daarmee verzorgt
Enovation het berichttransport tussen verzender en ontvanger. Enovation is geen eigenaar van
de verzendende en ontvangende informatiesystemen en de datastromen die daarmee verwerkt
worden.

Heeft u als leverancier zelfstandig toegang tot de geregistreerde persoonsgegevens
(bijvoorbeeld voor (technisch) beheer via remote toegang, gebruik back-up’s of logging
voor support doeleinden?

Enovation heeft alleen op een "need to have" basis toegang tot de systemen. Deze toegang wordt
beperkt uitgegeven en dient ter onderhoud en verbetering van de systemen. Nimmer zal
Enovation berichten dan wel persoonsgegevens inhoudelijk bewerken.

Is het aanbieden dan wel publiceren van het ZorgMail adresboek conform de AVG?

Publiekelijke publicatie is inderdaad niet conform de AVG en daarom beperkt Enovation
publicatie tot aangesloten leden van de ZorgMail Community. Dit is ten behoeve van het
gebruik van de dienst ZorgMail en conform de ZorgMail voorwaarden.
Een aangesloten lid kan ervoor kiezen om niet zichtbaar te willen zijn in het ZorgMail
Adresboek en dit verzoek per e-mail indienen op eso@enovation.nl, waarna dit verzoek in
behandeling wordt genomen. Een deelnemer kan dit ook opnemen in haar privacy verklaring.
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Welke certificeringen kent Enovation irt haar dienstverlening

Enovation is gecertificeerd tegen de volgende normen

ISO2700

ISO27799

ISO9001

NEN7510

NEN7516

Heeft uw organisatie een formeel vastgesteld informatie beveiligingsbeleid gebaseerd op
of vergelijkbaar met de code voor informatiebeveiliging (ISO 27001)?

Ja

Bent u, als opdrachtnemer, zodanig ingericht dat dit beleid voor de betreffende
verwerking, garantie kan bieden dat dit voldoet aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en aan, voor zover het gaat om patiëntgegevens, de
WGBO - artikel van het BW 446 - 468?

Enovation B.V. is door de DEKRA getoetst op compliance aan de AVG. Zie ook afschrift AVG
Verificatie door DEKRA (d.d. 3 april 2018)

Worden alle wijzigingen in de hard en software van informatiesystemen volgens
vastgelegde procedures afgehandeld en vastgelegd? (wijzigingsbeheer)

Ja, Enovation heeft een ingerichte procesmanagement afdeling, met een achterliggend systeem
voor onder andere (Security) Incident- en Change Management.

Heeft en gebruikt uw organisatie een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van
beveiligingsincidenten?

Ja, zie bovenstaande.

Heeft uw organisatie een formeel vastgelegd proces voor het melden van (het vermoeden
van) datalekken?

Ja, in aansluiting op bovenstaande volgt Enovation bij (het vermoeden van) datalekken het
meldsjabloon zoals aangeduid op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens. In voorkomende gevallen zal Enovation het sjabloon zo ver als mogelijk
invullen en tijdig opleveren aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

Heeft uw organisatie een klachtenprocedure?

Ja

Heeft uw organisatie een privacy statement?

Ja. Het privacy statement is te vinden op de website van Enovation.

Heeft u een ISMS (Information Security Management System) en PIMS (Privacy Information
Management System) ingericht?

Ja

Ontwerp, implementatie en onderhoud van een set van samenhangende beleidsregels,
processen en systemen is opgezet en in plaats gebracht om de risico's van de betreffende
gegevensverwerking zodanig te besturen dat de risico's van deze verwerking tot
acceptabele niveaus zijn teruggebracht en worden gehouden.
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Hebben uw werknemers een vastgelegde geheimhoudingsplicht?

Ja, alle medewerkers hebben een getekende geheimhoudingsverklaring als onderdeel van de
arbeidsovereenkomst.

Is er een met het personeel gecommuniceerde gedragscode betreffende het omgaan met
en beveiliging van informatie aanwezig?

Ja, Enovation kent zowel een gedragscode als een informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast kent
Enovation een doorlopend awareness programma.

Beschikt personeel met toegang tot de systemen/gegevens over een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG)?

Ja, bij indiensttreding bij Enovation is het overleggen van een VOG standaard onderdeel van de
procedure.

Gebruikt leverancier partijen als subverwerker?

Ja, Enovation heeft haar hosting voor ZorgMail ondergebracht bij
OpenLine bv.

Voldoen alle bij het hosten van het systeem/applicatie betrokken partijen aan de in dit
document gestelde eisen en controleert u dit minimaal jaarlijks?

Ja, Enovation stelt dat haar hostingpartij minimaal voldoet aan een actueel ISO 27001 dan wel
NEN 7510 certificaat en sluit een verwerkersovereenkomst. Toezicht hierop is onderdeel van
het leveranciersmanagement.

Is de fysieke toegang tot de informatiesystemen en netwerk verbindingen technisch en
procedureel beperkt tot de strikt noodzakelijke?

Ja, Enovation kent een strikt beleid ten aanzien van technische en fysieke toegang. Toegang
wordt alleen verstrekt op "need to have" en "need to know" basis.

Wordt een vastgelegde procedure gehanteerd voor het toekennen en intrekken van door
uw organisatie beheerde autorisaties?

Ja, alle rechten worden vastgelegd en minimaal 1x per kwartaal gecontroleerd.

Worden er regelmatig controles uitgevoerd op de juistheid van door uw organisatie
beheerde autorisaties?

Zie bovenstaande.

Wordt er (bij het beheer van uw systemen) uitsluitend gebruik gemaakt van
persoonsgebonden accounts?

Ja, alle medewerkers beschikken over een persoonlijk account voor het uitvoeren van
beheerwerkzaamheden.

Is voor toegang tot systemen (ook voor het beheer van uw systemen) vanaf openbare
netwerken 2-factor authenticatie vereist?

ZorgMail is voor beheer doeleinden niet te benaderen vanaf een openbaar netwerk.

Wordt vertrouwelijke informatie versleuteld opgeslagen?

Zie hiertoe de bijgesloten Informatie Beveiligingsbijlage.

Wordt vertrouwelijke informatie alleen goed versleuteld over openbare netwerken
verstuurd?

Zie hiertoe de bijgesloten Informatie Beveiligingsbijlage.

Worden via publieke netwerken bereikbare systemen en applicaties periodiek getest op
beveiliging d.m.v. penetratietesten?

Enovation voert op regelmatige basis (pen) testen uit ten einde haar interne en externe
beveiligingsmaatregelen door een onafhankelijke partij te laten beoordelen.

Documentnaam
Versie en datum
Bestandsnaam

Enovation PIA FAQ
1.1 / 21-12-2020
20201201 Enovation PIA FAQ ZorgMail

Pagina
Documentstatus
Vertrouwelijkheid

10 van 11
Definitief
Confidential

Worden alle persoonsgegevens alleen verwerkt op locaties binnen de
Europese Economische Ruimte door personen en juridische entiteiten die exclusief onder
Europees recht vallen?

Ja

Wordt er dagelijks een back-up gemaakt naar een andere fysieke locatie?

Ja, een back-up wordt dagelijks gemaakt en op een andere fysieke locatie opgeslagen.

Worden alle systeem logs minimaal 3 maanden bewaard?

Ja, systeem logs worden minimaal drie maanden bewaard.

Worden wijzigingen in systeemconfiguratie en autorisatie op persoonsniveau gelogd op
een zodanige manier dat deze niet te manipuleren is?

Ja, login-gegevens worden gelogd op een locatie waar medewerkers geen toegang toe hebben.

Worden wijzigingen in gevoelige informatie op persoonsniveau gelogd?

Enovation maakt geen wijzigingen in gevoelige informatie.

Wordt elke toegang tot zeer vertrouwelijke informatie op persoonsniveau gelogd?

Ja, in beheer gevallen waarbij er (mogelijk) vertrouwelijke informatie betrokken is, wordt
gelogd wie, wanneer toegang heeft gehad.

Systeem en opslag zijn redundant uitgevoerd.

Ja

Er is 7*24 systeemmonitoring ingericht.

Ja

Is er een Disaster Recovery Plan beschikbaar?

Ja

Is er retourgarantie van data bij contract beëindiging?

ZorgMail kent een retentieperiode van 90 dagen. Dat wil zeggen dat er na de periode van 90
dagen – gerekend na het laatste berichtenverkeer – er geen berichten meer leven op onze
systemen.
ZorgMail geldt als communicatiekanaal en derhalve niet als bron- of opslagsysteem. Wij houden
de data niet vast (buiten de genoemde retentieperioden) en hebben derhalve standaard geen
separate acties ingepland voor retourgarantie en/of vernietiging bij beëindiging contract.
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