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Security en Privacy

Actualiteit
Centric heeft de ambitie om de komende jaren een breder producten- en dienstenportfolio op te bouwen waarmee wij
klanten kunnen ondersteunen op het gebied van security en privacy. Naast de oplossing Privacy Workspace die we al
langer aanbieden en bestaande security-dienstverlening voegen wij nieuwe producten en diensten aan ons portfolio toe.
Om een digitaal weerbare organisatie te worden is bewustwording van medewerkers op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy noodzakelijk. Met ons nieuwe product gericht op ‘gami ed awareness’, maak je
medewerkers bewust van hun rol en verantwoordelijkheid bij de security in jouw organisatie. Een ander product dat
aansluit bij de wens van een digitaal weerbare organisatie is onze nieuwe passwordmanager MindYourPass. Hiermee bied
je medewerkers een makkelijke manier om gebruik te maken van veilige wachtwoorden. Bovendien wordt met dit product
de mogelijkheid geboden om de kwaliteit van wachtwoorden te monitoren en eventueel zelfs sterke(re) wachtwoorden af
te dwingen. De wachtwoorden worden nergens opgeslagen, dus een wachtwoordkluis wordt hiermee overbodig. De
eerste klanten zijn met deze oplossing gestart.

Centric Privacy Workspace
Gemeenten verwerken persoonsgegevens in veel bedrijfsvoeringsprocessen. Veel van deze processen worden
ondersteund met applicaties, waarin deze persoonsgegevens worden opgeslagen. Al onze applicaties schrijven elke
verwerking van persoonsgegevens weg naar een privacy-logging.
Door middel van privacy-logging kan een verwerkingsverantwoordelijke transparantie geven over de verwerking van
persoonsgegevens binnen de verschillende applicaties. Er kan antwoord gegeven worden op de vraag wie wanneer ende
persoonsgegevens van een burger heeft verwerkt en met welk doel.
Centric Privacy Workspace maakt het mogelijk om verantwoording af te kunnen leggen naar interne toezichthouders zoals
de Functionaris Gegevensbescherming en Privacy O cer, maar ook richting externe toezichthouders zoals de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Uitgangscriterium voor Centric Privacy Workspace is dat uitsluitend de benodigde gegevens worden opgeslagen en niet
langer bewaard dan nodig. De verwerkingsverantwoordelijke kan per aangesloten applicatie de bewaartermijn bepalen.
Deze wordt door de oplossing automatisch toegepast. Tot slot worden alle persoonsgegevens natuurlijk versleuteld
opgeslagen.
Ook applicaties van derden kunnen privacy logging genereren en aanleveren aan Centric Privacy Workspace. Om
uitwisseling mogelijk te maken heeft Centric samengewerkt met VNG-R aan het realiseren van een API-de nitie voor de
uitwisseling van privacy logging, verwerkingslogging.
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