Privacy regelement
Algemeen:
Wij vinden het belangrijk vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan.
Daarvoor hanteren wij regels welke nodig zijn om met uw privacy gevoelige informatie om
te gaan.

Doel:
Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel uw salarisadministratie te verzorgen middels het
software pakket Logisal Salaris, vanuit een beveiligde cloud omgeving.
Binnen de salarisadministratie worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor het
berekenen conform de richtlijnen van de wetgever. Ook worden alle gegevens vastgelegd
en verwerkt die overige wettelijke instellingen of organisaties nodig hebben. Uw gegevens
worden niet voor andere doeleinden beschikbaar gesteld.

Persoonsgegevens en vertouwelijkheid:
Wij hebben geverifieerd dat onze software leverancier, Logihuis B.V. op een veilige manier
om gaat met uw gegevens. Wij communiceren, zonder uw uitdukkelijke toestemming alleen met u
als opdrachtgever en niet met uw medewerkers.
De door de opdrachtgever verstrekte persoons gegevens zijn alleen toegankelijk voor
verwerkers waarmee AK-Saldo een privacy overeenkomst heeft afgesloten.

Bewaarplicht:
AK-Saldo hanteert de wettelijke bewaarplicht voor salarisadministraties in het
salarisverwerkingsprogramma Logihuis. Gedurende die bewaartijd zullen de gegevens bij
AK-Saldo bewaard blijven. AK-Saldo benadrukt dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is
en blijft, voor de wettelijke bewaarplicht van persoonsgegevens zoals de identiteitsbewijzen, de
verklaringen loonheffingen en overige documentatie, zoals opgenomen in onze algemene
voorwaarden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding:
AK-Saldo en Logihuis zullen geen gegevens aan derden beschikbaar stellen, tenzij dat
wettelijk nodig is.
AK-Saldo stelt aan de volgende wettelijke instanties gegevens beschikbaar:
• Belastingdienst en UWV
• Pensioenfondsen en sociale fondsen,
• Renewi, voor het vernietigen van vertrouwelijke papieren documenten
• Accountants en boekhoudkantoren van de opdrachtgever

Derden:
In voorkomende gevallen is het mogelijk dat gegevens aan derden beschikbaar moeten
worden gesteld bijvoorbeeld op verzoek van verzekeraars, arbo diensten of

incassobureau's. Opdrachtgever zal in deze individuele gevallen AK-Saldo toestemming
geven deze persoonsgegevens voor hem aan deze instanties door te geven.
In voorkomende gevallen wordt een loonadministratie beschikbaar gesteld aan Logihuis
voor het oplossen van problemen. Bij Logihuis B.V. wordt een administratie bewaard
gedurende de tijd die nodig is voor het oplossen van het probleem en blijft daarna nog 1
week op de server. Vervolgens wordt de administratie verwijderd. Alle personeelsleden
van Logihuis B.V. kunnen deze gegevens inzien. AK-Saldo heeft geen toestemming van
de opdrachtgever nodig deze informatie aan Logihuis B.V. te verstrekken.

Veiligheid en controle:
De gegevens woren door AK-Saldo opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn alleen
toegankelijk voor medewerkers waarmee AK-Saldo een privacy overeenkomst heeft
afgesloten.

Verzenden van salarisadministratie:
De output van de salarisadministratie zal door AK-Saldo via veilige servers in een portaal worden
gezet. De opdrachtgever logt via zijn eigen account in op het portaal. Salarisstroken en jaaropgaven
worden door AK-Saldo rechtstreeks middels een app naar de werknemers verzonden.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste e mailadressen van haar
werknemers.
AK-Saldo is niet verantwoordelijk voor data lekken indien opdrachtgever de
salarisadministratie op papier wenst te blijven ontvangen. AK-Saldo zal de papieren
verwerking middels track & trace verzenden, de extra kosten hiervoor worden aan
opdrachtgever doorberekend.

Dataportabiliteit:
In het kader van de dataportabiliteit stellen wij op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever
digitale berichten samen zodat het eenvoudiger wordt gegevens door te geven aan andere
organisaties.

Datalekken:
Wij voldoen aan de wet met betrekking tot datalekken en zullen bij datalekken deze aan u
melden.

