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Reglement Meldplicht Datalekken 
Wanneer u een bestelling plaatst op www.cash.nl of www.microloon.nl gaat u akkoord met de volgende 
aanvullende voorwaarden voor tarieven en condities. 

 

Rolverdeling en aansprakelijkheid 

Conform de AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke van de data eventuele datalekken bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene(n) te melden. Visma CASH is verwerker en zal in deze 
hoedanigheid zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er zich incidenten 
voordoen dan zal Visma CASH als verwerker vanzelfsprekend de klant tijdig en volledig informeren 
teneinde deze in de gelegenheid te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Meer informatie 
over datalekken is te vinden via de website van de  Autoriteit Persoonsgegevens.  

• Eigenaar data: 
De klant, met welke Visma CASH een overeenkomst heeft gesloten, is de eigenaar van de data 
met de bijbehorende verantwoordelijkheden en verplichtingen. De klant dient in dit kader 
melding te doen van een eventueel datalek incident dat hiervoor in aanmerking komt bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Visma CASH haar verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn 
beperkt tot haar rol als verwerker. 

• Vrijwaring: 
De klant garandeert aan Visma CASH dat de inhoud van de data en de verwerking daarvan geen 
inbreuk maakt op de rechten van een derde. 

• Toegangsgegevens: 
De klant is verantwoordelijk om de van Visma CASH ontvangen toegangsgegevens en/of zelf 
aangemaakte toegangsgegevens zorgvuldig te beheren ter voorkoming van distributie aan niet 
geautoriseerde partijen. 

• Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld in maar niet beperkt tot vermoedens van misbruik kan Visma 
CASH toegangsgegevens blokkeren of wijzigen. 

• Visma CASH aanvaard geen aansprakelijkheden voor schade en/of kosten ten gevolge van het 
(ongeoorloofde) gebruik van toegangsgegevens. 

 

Beveiliging en geheimhouding 

• Visma CASH heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om een op het 
risico afgestemd  veiligheidsniveau zo optimaal mogelijk te waarborgen.  

• Visma CASH zal de voor haar klant te verwerken informatie nooit aan derden ter beschikking 
stellen behoudens dit schriftelijk met haar klant is overeengekomen of Visma CASH hiertoe 
wettelijk verplicht is. 

• Iedere medewerker van Visma CASH wordt zowel tijdens als na hun dienstverband verplicht tot 
geheimhouding van alle data waarvan zij kennis hebben genomen. 
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• Verwerking van data door Visma CASH is beperkt tot binnen de Europese Unie. 

 

Wanneer is er sprake van een datalek 

Om het bestaan van een eventueel incident zijnde een datalek te beoordelen maakt Visma CASH gebruik 
van de Beleidsregels meldplicht datalekken en de AVG. Een beveiligingsincident hoeft niet altijd tot een 
datalek te leiden, er is sprake van een datalek wanneer er bijvoorbeeld persoonsgegevens verloren zijn 
gegaan of als onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet redelijkerwijs is uit te sluiten. 

 

In geval van een datalek 

• Visma CASH neemt zo snel mogelijk na ontdekking van een eventueel datalek maatregelen om 
de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verhelpen en/of te beperken.  

• De door Visma CASH te verstrekken informatie bestaat in ieder geval uit de aard van de inbreuk, 
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de getroffen en nog te treffen maatregelen. In 
ieder geval zal Visma CASH de klant voorzien van voldoende informatie om een (voorlopige) 
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen. 

• Visma CASH zal de klant waar mogelijk alle medewerking verlenen om haar klant als 
verwerkingsverantwoordelijke te laten voldoen aan haar meldplicht. 

 


