
Bescherming van 
persoonsgegevens in Ultimo



Ieder natuurlijk persoon heeft persoonsgegevens 

Ieder persoon wordt gekenmerkt door bepaalde gegevens die hem 
of haar uniek maken. Deze gegevens zijn heel persoonlijk en 
daarom is het van  belang dat deze gegevens door de wet 
beschermd worden. 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de huidige 
wetgeving die persoonsgegevens beschermt, maar wordt straks 
vervangen door nieuwe Europese wetgeving: de General Data 
Protection Regulation (GDPR). 

In het Nederlands wordt deze wet de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze Europese wet gaat in 
op 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wbp. 

Algemene Persoonsgegevens
(NAW-gegevens, herleidbare IP-adressen, 
kentekens van voertuigen)

Bijzondere Persoonsgegevens
(BSN-nummer, gezondheid, politieke 
voorkeur, godsdienst, strafrechtelijk verleden, 
seksuele leven, lidmaatschap vakbond, etc.)
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1) : Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn vele soorten persoonsgegevens, zoals iemands naam, 
adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes 
met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens, 
zoals iemands godsdienst of gezondheid, worden ook wel 
bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wet 
extra beschermd.1)

De Wbp geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over 
een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit 
betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar 
deze persoon te herleiden is. 
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Wat zegt de nieuwe wet over de bescherming van persoonsgegevens? 

De GDPR zal nog meer verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
persoonsgegevens beleggen bij de organisaties die persoonsgegevens 
registreren en verwerken. Dit betekent dat organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens, gecontroleerd én beboet 
kunnen worden als de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende  
blijkt te zijn. Los van een boete is het voor uw organisatie uiteraard ook 
niet wenselijk om imagoschade op te lopen. De bescherming van 
persoonsgegevens is dan ook een serieuze zaak. 

Of u wel of geen boete kunt krijgen hangt nauw samen met de vraag 
welke rol u heeft in de gegevensbescherming. Bent u Betrokkene, 
Verantwoordelijke of Verwerker?

Wanneer verwerkt u persoonsgegevens? 
De GDPR maakt onderscheid tussen de betrokkene, de (verwerkings) 
verantwoordelijke en de (sub)verwerker van de persoonsgegevens. 

U verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gegevens 
verzamelt, vastlegt, ordent en bewaart. Ook het bekijken van 
gegevens zonder ze aan te passen, valt onder de verwerking van 
persoonsgegevens.

Als u gegevens verzamelt, dan moet u daar een bepaalde reden voor 
hebben, een verwerkingsgrondslag. Denk bijvoorbeeld aan het 
registreren van personeelsgegevens voor de uitbetaling van salaris. 
Op dat moment bent u dan ook verantwoordelijk voor deze 
persoonsgegevens. 

Besteedt u de salarisverwerking uit aan een salariskantoor en geeft 
u het salariskantoor toegang tot de persoonsgegevens? Dan is het 
salariskantoor de verwerker van deze persoonsgegevens, maar u 
blijft nog steeds verantwoordelijk. Uw personeelsleden zijn in alle 
gevallen de betrokkenen, omdat het hun persoonsgegevens betreft.Betrokkene

Persoon die het betreft
(eigenaar van gegevens)

Verantwoordelijke
Organisatie die 

persoonsgegevens 
registreert en verwerkt

Verwerker
Organisatie die 

persoonsgegevens 
verwerkt, maar niet 
verantwoordelijk is
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Maak een Verwerkingsregister van persoonsgegevens.
Beschrijf hierin in ieder geval de volgende zaken en informeer de 
betrokkenen hierover: 

- Het soort persoonsgegevens dat u verwerkt;
- Waarom en met welk doel u de gegevens verwerkt;
- In welke systemen u de gegevens verwerkt;
- Wie verantwoordelijk is en wie de verwerker is van de gegevens.

Meer weten? Kijk op: Autoriteit persoonsgegevens

Weet u welke persoonsgegevens u in uw databases heeft?

Waarschijnlijk gebruikt u verschillende soorten informatiesystemen en 
softwarepakketten om gegevens en informatie te registreren. Juist ook 
met het oog op verregaande integratie tussen systemen, kunnen 
persoonsgegevens daardoor in verschillende systemen zijn opgeslagen. 
Weet u in welke systemen persoonsgegevens worden verwerkt? 

Waar zitten persoonsgegevens? 
Een HR-systeem is een duidelijk voorbeeld van een systeem waarin 
persoonsgegevens worden verwerkt. Het is dan ook niet moeilijk om te 
analyseren welke persoonsgegevens u in het HR-systeem heeft 
opgeslagen. 

Maar wat als het HR-systeem wordt gebruikt als bron voor andere 
systemen om daar medewerkersgegevens uit op te halen? Dan verwerkt 
u dus ook persoonsgegevens in bijvoorbeeld communicatiesoftware, 
inkoopsoftware, productiesoftware, toegangscontrolesystemen, etc. 
Zorg daarom dat u een register opbouwt, zodat u altijd weet waar u 
welke persoonsgegevens in bewaart en verwerkt. HR
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101


Persoonsgegevens
in de Ultimo software
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Waarom kunt u persoonsgegevens in Ultimo tegenkomen?

Maakt u gebruik van de Ultimo software? Wees u zich er dan van 
bewust dat u ook in Ultimo persoonsgegevens registreert. Hoewel 
Ultimo primair niet het systeem is om persoonsgegevens in op te 
slaan en te verwerken, zijn persoonsgegevens in Ultimo onmisbaar 
om bepaalde werkprocessen te ondersteunen. 

Er wordt vaak met HR-software of Active Directory gekoppeld om 
persoonsgegevens in Ultimo beschikbaar te stellen. Zo kan 
bijvoorbeeld een medewerker direct aan een dienstrooster worden 
gekoppeld. Ook kunt u eenvoudig zien of een medewerker de juiste 
cursussen heeft gehad om een BHV-functie uit te oefenen.

Voorbeeld 1: Persoonsgegevens in meldprocessen
Medewerkers van uw organisatie moeten een melding in Ultimo 
kunnen aanmaken. Voor de verwerking van die gegevens zijn 
gegevens nodig over de naam, het e-mailadres en het 
telefoonnummer van de melder. 

Voorbeeld 2: Persoonsgegevens in contractregistraties 
U kunt persoonsgegevens ook terug vinden bij de registratie van  
bijvoorbeeld contracten. Mogelijk registreert u niet alleen de 
persoonlijke contactgegevens van de leverancier (ook 
persoonsgegevens), maar ook de gegevens van de 
verantwoordelijke medewerker. 
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Voorbeelden van persoonsgegevens in Ultimo
In Ultimo kunt u dus op verschillende plekken 
persoonsgegevens tegenkomen. En op zich is er niets mis met 
de registratie van persoonsgegevens in Ultimo. Het is echter wel 
van belang dat u weet waar deze persoonsgegevens te vinden 
zijn én dat u uw medewerkers hierover vooraf informeert. 
Gebruik hiervoor het Verwerkingsregister van persoonsgegevens.

Waar u persoonsgegevens kunt vinden, is afhankelijk van de 
producten en modules die u van Ultimo in gebruik heeft en 
mogelijke configuratie aan uw omgeving. 

In grote lijnen kunt u op de volgende plekken persoonsgegevens vinden:
+ Personeelsscherm;
+ Gekoppelde documentatie;
+ Relaties, leveranciers, ingehuurde krachten;
+ Uitleeninformatie; 
+ Privégegevens van tekenbevoegden bij contracten.

Ultimo Fleet Management

Ultimo Infra Asset Management

Ultimo Facility Management

Ultimo IT Service Management

Ultimo Maintenance Management

Ultimo Enterprise Software
Tankbeurten en boetes bij Tankbeurtregistratie

Gescande persoonsdocumenten bij Bezoekersregistratie

Getuigen en betrokkenen bij HSE-incidenten

Er bevinden zich ook persoonsgegevens in bijvoorbeeld de volgende producten en modules: 

Diploma’s, identiteitsbewijzen voor Werkvergunningen

Huurders en huurcontracten bij Verhuuradministratie

Betrokken personen bij aanrijdingen bij Schades

Gebruikers van CI’s bij Configuratiebeheer

Aanmaken van accounts bij indienstmeldingen

Persoonlijke gegevens van contractanten bij Leveranciers

Personen die gebreken melden bij Conditiemetingen

N.B. Alle genoemde voorbeelden zijn expliciet bedoeld als voorbeeld
Er zijn onuitputtelijk veel voorbeelden. Neem contact op met de 
helpdesk van Ultimo als u meer wilt weten over persoonsgegevens in 
uw specifieke omgeving. 

Medewerkers die jobs uitvoeren bij PO-jobs

Deelnemers aan vergaderingen bij Reserveringen

Inkoop van producten bij Voorraadbeheer & Inkoop

Verzoeken voor werkplekondersteuning bij Serviceaanvraagbeheer

Eigenaren en beheerders van objecten bij Objectenbeheer

Producten
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Wat kunt u doen om 
persoonsgegevens te beschermen?



Zitten er persoonsgegevens in uw Ultimo omgeving?
Indien er persoonsgegevens in uw Ultimo omgeving zitten, is het belangrijk om 
na te denken over de bescherming van deze informatie. 

Beveiliging van de Ultimo software
Standaard is de Ultimo software uitgerust met goede beveiligingsaspecten en 
wordt er jaarlijks een penetratietest (pen-test) uitgevoerd door een externe partij. 
Echter is de door Ultimo geleverde beveiliging op de omgeving, niet de enige 
beveiliging waar u rekening mee dient te houden. Zeker wanneer u Ultimo op uw 
eigen IT-infrastructuur heeft geïnstalleerd. 

Ook kan het zijn dat u een omgeving naar de Ultimo supportdesk stuurt voor 
extra ondersteuning of naar een Ultimo-consultant die extra 
configuratiewerkzaamheden voor u uitvoert. 

Wees u ervan bewust dat dergelijke handelingen, volgens de wetgever, vallen 
onder uw verantwoordelijkheid om informatiebeveiligingsmaatregelen op een 
passende en controleerbare wijze in te richten. 

De beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens 
kunnen worden opgesplitst in IT-technische en 
organisatorische maatregelen. In dit onderdeel van het 
whitepaper zal verder worden ingegaan op de te nemen 
maatregelen. 
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Er zijn verschillende manieren om persoonsgegevens met behulp van 
organisatorische of procedurele maatregelen te beschermen.

Organisatorische maatregelen 

+ Stel een verantwoordelijk persoon aan

Maak een medewerker binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het 
beveiligingsbeleid, de bescherming van persoonsgegevens en voor het 
afhandelen van gemelde incidenten. 

+ Afspraken met de medewerkers

Het is belangrijk dat u afspraken maakt met uw medewerkers over de 
verwerking van persoonsgegevens. Zoals eerder al is aangegeven zijn 
sommige persoonsgegevens noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de verwerking 
van salarissen. Andere persoonsgegevens zorgen voor efficiency en 
transparantie. Het is aan te bevelen om in de (arbeids)overeenkomst of in 
het personeelshandboek van uw organisatie te vermelden welke 
persoonsgegevens er worden gebruikt en voor welke doeleinden.

+ Verwerkersovereenkomsten

Op het moment dat andere partijen dan uw eigen organisatie 
persoonsgegevens zullen verwerken dient u Verwerkersovereenkomsten af 
te sluiten. Het gaat hierbij niet alleen om het daadwerkelijk bewerken van 
persoonsgegevens, maar ook als de andere partij alleen maar kan kijken in 
de database. 

+ Zorg voor awareness 

Besteed aandacht aan bewustwording onder medewerkers als het 
gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Door periodiek te 
sturen op bewustwording, zullen mensen sneller in staat zijn om te 
signaleren dat zij met persoonsgegevens werken en bekend zijn met 
de bijbehorende veiligheidseisen. Ze weten dat ze voorzichtig 
moeten omgaan met het verwerken en delen van de 
persoonsgegevens en zullen bij vragen of incidenten sneller aan de 
bel trekken. Zorg ook dat nieuwe medewerkers geïnformeerd 
worden over de bescherming van persoonsgegevens.

+ Meldpunt persoonsgegevens

Maak in Ultimo een meldpunt aan waar medewerkers vragen 
kunnen stellen en waar incidenten gemeld kunnen worden. U kunt 
snel anticiperen op incidenten, trends analyseren en extra uitleg 
geven waar dit nodig is. 

+ Functiewijzigingen en uitdiensttreding

Zorg voor goede procedures die waarborgen dat persoonsgegevens 
bij functiewijzigingen en uitdiensttreding beschermd blijven. Beperk 
de rechten van vertrekkende medewerkers op tijd. 
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Technische maatregelen - Algemeen

+ Goede beveiliging van uw eigen IT-omgeving. 

Maakt u gebruik van een On-Premise installatie? Zorg dan voor een goede 
beveiliging van uw eigen IT-omgeving. Maakt u gebruik van SaaS? Dan zorgt 
Ultimo voor een beveiligde Cloudomgeving. U dient er echter voor te zorgen 
dat ook uw eigen IT-infrastructuur goed beveiligd is. 
Zie voor meer informatie het whitepaper ‘Ultimo in de Cloud’. 

+ Verander standaard wachtwoorden 

Op het moment dat Ultimo is geïnstalleerd adviseren wij u om direct het 
standaard wachtwoord te wijzigen. Doe dit voor de verschillende 
gebruikersrollen, maar juist ook het wachtwoord voor administratorrechten 
en de Ultimo Customization Tool (UCT). 

+ Beveiligde login

Voor de On-Premise installaties van Ultimo is het mogelijk om een Whitelist 
van IP-adressen op te stellen, indien medewerkers vanuit huis Ultimo 
benaderen. Ook zijn er mogelijkheden om met behulp van “Two factor 
authentication” in de applicatie in te loggen. Hiermee kunt u extra beveiliging 
aan uw Ultimo-omgeving toevoegen.

+ Periodieke controle van logbestanden 

Controleer de logbestanden in Ultimo regelmatig, zoals 
de Eventlog of de Customizationlog. Maak er een 
gewoonte van om periodiek te kijken naar 
inloggegevens, wijzigingen in de applicatie en de 
beveiliging van de database waar u de 
persoonsgegevens in bewaart. Zo kunt u proactief 
verdachte activiteiten signaleren en monitoren. 

+ Tijdig updaten 

Zorg ervoor dat u niet alleen uw IT-infrastructuur tijdig 
update, maar ook de Ultimo software. De software 
ontwikkeling vindt altijd plaats op basis van de laatste 
trends en ontwikkelingen, ook op het gebied van 
beveiliging. Als u zorgt voor tijdige updates, bent u beter 
beschermd tegen de bedreigingen van dat moment. 

Naast organisatorische maatregelen, zijn er ook technische maatregelen die u 
kunt nemen om de persoonsgegevens in Ultimo te beschermen. 
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Technische Maatregelen – bewerkingen 

+ Kopieën van databases z.s.m. verwijderen

Op het moment dat u kopieën hebt gemaakt van de database doet u er 
verstandig aan om de meest recente kopieën te bewaren en alle overige, niet 
relevante kopieën, te verwijderen. Zo kunt u deze ook niet verliezen. 

+ Anonimiseren van databases

In sommige situaties kan het nodig zijn dat een database of een Ultimo-
omgeving wordt toegestuurd. Denk er dan aan om de database te 
anonimiseren, zodat persoonsgegevens niet meer herleidbaar zijn. Ultimo 
biedt hiervoor een anonimiseerscript dat is gebaseerd op internationale 
standaarden. Hiermee kunt u de database anonimiseren. 

+ Realiseren van koppelingen

Wanneer u een koppeling wilt maken tussen Ultimo en andere systemen, 
dan heeft u waarschijnlijk ook met andere partijen te maken. Wees u zich 
ervan bewust dat zij mogelijk ook inzage krijgen in persoonsgegevens. U 
kunt dan met de koppelende partij een verwerkersovereenkomst afsluiten 
om uw persoonsgegevens te beschermen. 
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Denk na over de volgende maatregelen, indien u configuraties aan de Ultimo-
omgeving (laat) uitvoeren. 



De verantwoordelijkheid van persoonsgegevens

Hoewel Ultimo Software Solutions er alles aan doet om te zorgen voor een 
goed en veilig softwareproduct én als organisatie NEN7510 en ISO27001 
gecertificeerd is, zal de beveiliging van persoonsgegevens altijd een punt 
van aandacht blijven. Dit geldt voor zowel onze organisatie als ook voor uw 
eigen organisatie.

Dit document is dan ook  bedoeld om u te adviseren en handreikingen te 
bieden in de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, blijft uw organisatie 
eindverantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals 
bepaald in de Wbp en GDPR/AVG.

Indien u behoefte heeft aan meer hulp of ondersteuning aangaande 
persoonsgegevens in uw Ultimo omgeving, dan kunt u contact opnemen 
met de supportdesk van Ultimo of met uw Ultimo consultant.  
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Ultimo Software Solutions bv is sinds 1988 actief in het ontwikkelen van software 
voor het doelmatig beheer van bedrijfsmiddelen en processen. Neem contact met 
ons op voor een passende oplossing voor uw situatie. 

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
0341-42 37 37 
info@ultimo.com

Meer weten?

Wij helpen u graag!
Neem voor meer informatie contact op met Ultimo Software Solutions

http://www.ultimo.com/nl/software/facility-management-fmis
https://www.youtube.com/user/UltimoSoftware
https://www.linkedin.com/company/109352?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:631890541445507680605,VSRPtargetId:109352,VSRPcmpt:companies_cluster
https://www.facebook.com/UltimoSoftwareSolutions
mailto:info@ultimo.com

