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Belangrijkste aspecten informatiebeveiliging 

 

Categorie Aandachtsgebied Inrichting 

Product-data 

Dataverwerking  Gebruikers kunnen binnen het Online-product persoonlijke 

voorkeuren, inloggegevens en (zakelijke) adresgegevens wijzigen 

en invoeren 

 Gebruikers kunnen binnen het Webservices-product geen 

informatie opvoeren, behalve het aan- of afmelden voor 

(data)updates. 

Dataopslag   De aangeboden data wordt opgeslagen en geleverd binnen de EU. 

 Dataservices van dataleveranciers kunnen afkomstig zijn van 

systemen/opslag buiten de EU. De interactie tussen gebruiker en 

deze services vindt plaats via de systemen van Company.info, 

niet direct. 

Raadplegen van 

dataleveranciers 

(derde partijen) 

 Data kan via Company.info worden opgehaald bij externe 

dataleveranciers. 

 Data die via dataleveranciers wordt opgehaald wordt, waar 

mogelijk, direct doorgestuurd naar de gebruiker die de aanvraag 

gedaan heeft. 

Klantdata 

Verwerking van 

klantgegevens 

 Company.info slaat die persoonsgegevens op die nodig zijn voor 

het gebruiken, factureren en optimaliseren van het product. Deze 

gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 Gebruikers-/klantgegevens zijn beperkt toegankelijk voor interne 

medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de effectieve 

uitoefening van hun functie. 



 

 Onderdeel van FD Mediagroep

Verwerking van 

gebruiks-gegevens 

 Company.info maakt gebruik van logging voor het leveren van 

support, het debuggen en verder het optimaliseren van haar 

diensten. 

 Voor administratieve medewerkers van Company.info is de 

inhoud van het gebruik alleen geaggregeerd of geanonimiseerd 

inzichtelijk. 

 Voor een beperkte groep ontwikkelaars is het mogelijk om de 

inhoud van een request te inspecteren. Dit is alleen mogelijk 

indien dit op verzoek van de klant plaatsvindt, er een vermoeden 

van oneigenlijk gebruik is, of dit noodzakelijk is voor de 

doorontwikkeling van onze producten. Deze informatie wordt 

alleen gebruikt om het product te verbeteren en 

supportactiviteiten uit te oefenen. 

 Company.info maakt gebruik van derde partijen voor het 

verkrijgen van inzicht in het gebruik van haar producten, zoals via 

Google Analytics. 

Beveiliging 
Communicatie 

beveiliging 

 Company.info laat toegang tot haar Online en Webservices 

producten over beveiligde (HTTPS) verbindingen plaatsvinden.  

Audit en 

controle 

ISO-27001 

certificering 

 Company.info beschikt over een ISO-27001 certificering; de 

internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

Onderliggende 

systemen 

 Webservices is een cloud-oplossing die voortdurend up-to-date 

wordt gehouden. 

 Onze systemen worden continu up-to-date gehouden met recente 

(ondersteunde) releases van besturingssystemen en 

randsystemen. 

Reguliere security 

audits 

 Onze systemen worden continu gemonitord op hackpogingen, 

virussen, malware, etc. 

 Belangrijke beheeracties worden gelogd. 

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via +31 20 2400 400 of service@company.info. 


