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Inleiding 
Informatie die nodig is voor een uitgebreid Data Project Impact Assessment voor de verwerking 
en werkplek reserveringen via BookMyDesk. 

Algemene informatie 
In dit document wordt informatie gegeven voor het uitvoeren van een Data Protection Impact 
Assessment (DPIA, zoals benoemd in de AVG, voor het reserveringssysteem voor het reserveren 
van werkplekken bij de organisatie door middel van de BookMyDesk applicatie.  

Deze DPIA is een analyse van de beoogde verwerkingen van persoonsgegevens voor dit project 
en bevat de algemene context, informatie over de verwerkingen, beoordeling van de 
samenhangende risico’s en concrete maatregelen die genomen worden om deze risico’s te 
beheersen en ten slotte een uitspraak of het noodzakelijk is vooraf bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens na te vragen of deze verwerking conform de AVG is toegestaan. 

Betrokken verwerkers en contractuele afspraken 
Verwerker 

Hierbij betrokken zijn de medewerkers van BookMyDesk. 

Subverwerkers 

Bedrijfsnaam Verleende dienst(en) Locatie

Move4Mobile
Development &  

support services
Zwolle, Nederland

Amazon Web Services EMEA Hosting Data centrum Ierland / Dublin

Heroku Hosting Data centrum Ierland / Dublin

JawsDB 3rd Party services Data centrum Ierland / Dublin

Logentries 3rd Party services Data centrum Ierland / Dublin

Snapshooter
Encrypted database  

back-up service
Data centrum  

Ierland / Dublin

SendinBlue
E-mail services & 

transactional mail
Frankrijk
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Beschrijving gegevensstroom 
Op het moment van activeren van een bedrijfsaccount kan er gestart worden met het verwerken 
van data. Voor een bedrijfsaccount is er informatie noodzakelijk om te ontvangen. Dit gaat om 
informatie t.b.v. facturatie, contactpersoon, medewerkers informatie (naam en e-mailadres). 
Waarna de medewerkers reserveringen kunnen plaatsen, vanuit daar worden deze reserveringen 
opgeslagen. 

Op dit moment is het standaard ingesteld dat persoonlijke reserveringsdata een jaar opgeslagen 
wordt. Daarna worden de persoonlijke informatie delen van een reservering verwijderd 
(geanonimiseerd) en de overige data omtrent locatie, plek, en tijdstip blijft behouden voor 
analytische data en inzichten. Alle data staat op onze eigen servers en wordt niet gedeeld met 
derden tenzij uitdrukkelijke toestemming van de klant. 

Transparantie en rechtmatigheid 
Vanuit BookMyDesk wordt er met de bedrijven een verwerkersovereenkomst getekend, waarin 
aangegeven wordt welke gegevens wij beheren en dat men daar toestemming toe geeft. 

Doelbinding 
Het kunnen maken van reserveringen en het kunnen inzien van reserveringen van collega’s. Voor 
de bedrijven is het daarnaast mogelijk om te achterhalen wie wanneer op kantoor is geweest. Dit 
is alleen inzichtelijk voor de administrators van het bedrijf. 

Minimale gegevensverwerking 
Wij slaan alleen de persoonlijke gegevens op die nodig zijn om de applicatie te kunnen gebruiken.  
Hierbij gaat het om naam en e-mailadres. 

Juistheid 
Deels is dit in beheer van de bedrijven zelf, zij kunnen nieuwe gebruikers toevoegen. Daarnaast 
kan de eindgebruiker zelf er voor kiezen om zijn naam aan te passen. Het e-mailadres is door een 
eindgebruiker NIET zelf aan te passen. Dit kan via de medewerkersportaal (web) of de mobiele 
applicatie (iOS/Android). 
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Opslagbeperking 
Er is voor deze data geen wettelijke bewaartermijn ivm het type gegevens dat wij opslaan. Maar 
persoonsinformatie bij reserveringsdata wordt een jaar bewaard (is instelbaar, mocht dit korter of 
langer moeten zijn). Daarnaast worden alle bedrijfsgegevens (en alle gekoppelde 
persoonsgegevens) verwijderd wanneer een bedrijf stopt. 

Integriteit en vertrouwelijkheid 
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen 
dat alle gegevens beveiligd zijn tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Alle data staat op beveiligde servers en we maken daarvoor gebruik van de Europese serve rs van 
Amazon AWS voor het opslaan van deze data. Waarbij alleen onze lead developers toegang tot 
deze servers hebben. 

Er is geen fysieke toegang tot deze data en de data is alleen te lezen vanaf bepaalde IP 
-adressen. De data-uitwisseling zelf vanuit deze datacenters en onze applicaties vindt plaats 
middels SSL encrypted API’s. Daarnaast maken we gebruik van een WAF Web Application 
Firewall), deze beschermt onze web-apps door kwaadwillend HTTP/S-verkeer dat naar de web-
toepassing gaat, te filteren, te bewaken en te blokkeren, en voorkomt dat ongeautoriseerde 
gegevens ons platform verlaten. Hiervoor zij beleidsregels opgesteld die helpen bepalen welk 
verkeer schadelijk is en welk verkeer veilig is. 

Bij BookMyDesk nemen we alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en 
beveiliging van gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt 
nagekomen. Onze en de ontwikkelaars van Move4Mobile worden gescreend (en moeten ze een 
VOG bij Move4Mobile aanleveren), waarbij er intern volgens de ISO27001 en NEN7501 normen 
gewerkt wordt. 

Risico’s 
De manier van werken en bijbehorende protocollen zijn opgezet vanuit Move4Mobile en bij 
BookMyDesk werken wij nog steeds volgens deze eisen. Move4Mobile is daarnaast ISO27001 en 
NEN7501 gecertificeerd (certificaten aanwezig). Het ISMS vereist dat we 
kwetsbaarheidsbeoordelingen uitvoeren op onze broncode en infrastructuur, maar niet op de 
resulterende webservices en mobiele applicaties. Dit is dus ook hoe wij momenteel werken.

DPIA februari 2022  pagina  van  4 4


