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Verwerkingsactiviteit Doeleinde Wettelijke grondslag Categorie 

betrokkenen

Categorie gegevens Ontvangers waaraan 

gegevens worden verstrekt

Buiten de EU Bewaar-termijn Additionele maatregelen / toelichting

Inventory Alarm applicatie

Webserver verkeer Inventory Alarm Naar het juiste IP adres 

terugsturen van de webpagina's 

van dashboard en terug op 

voorraad webshop script

Uitvoering van de overeenkomst Webshop 

bezoekers, webshop 

eigenaar

IP-adres Microsoft Azure Nee Wordt niet 

bewaard

IP-adressen worden niet bewaard en niet in server logfiles opgeslagen. 

Webapplicatie en bijhorende data worden gehost bij Microsoft Azure, Region: West 

Europe. Dit datacenter bevindt zich in Nederland (EU). De webhostingdienst wordt 

afgenomen van Microsoft Ireland Operations Ltd, een in Ierland (EU) gevestigde 

zelfstandige dochteronderneming van Microsoft. Data in Azure wordt zowel tijdens 

transport (browser <-> webapplicatie <-> database) als in rust met encryptie 

versleuteld. Best practices zoals https, gebruik van een serverless omgeving en web 

application hardening worden hierbij toegepast.

Aanmaken Inventory Alarm account Toegang tot Inventory Alarm Uitvoering van de overeenkomst Webshop eigenaar E-mailadres, voornaam en 

achternaam

Microsoft Azure Nee 7  jaar na 

beeindiging 

abonnement

Wachtwoorden worden versleuteld en opgeslagen met sterke encryptie en per-user 

unieke salt. Er is een account lock-out mechanisme ter voorkoming van brute force 

aanvallen en in geval van lock-out wordt zowel de webshop eigenaar als Inventory 

Alarm beheerder geinformeerd.

Bijhouden administratie terug op voorraad e-

mailadressen en artikelnummers

Zorgen dat de juiste selectie van e-

mailadressen en producten 

worden gekoppeld op het juiste 

moment

Toestemming Webshop bezoekers E-mailadres Microsoft Azure Nee 6 maanden na 

versturen of 

uitschrijven en 

uiterlijk 1 jaar na 

inschrijving

Versturen terug op voorraad e-mails Informeren over voorraadstatus 

van artikelen

Toestemming Webshop bezoekers E-mailadres Rapidmail.com Nee 10 dagen

Kantoor e-mailverkeer Handmatig ontvangen en 

versturen van e-mail door 

Inventory Alarm personen

Gerechtvaardigd belang Webshop eigenaar E-mailadres TransIP.nl Nee 7  jaar na 

beeindiging 

abonnement

Dit betreft het handmatig versturen en ontvangen van e-mail correspondentie

Afhandelen bounces terug op voorraad e-

mails

Zorgen dat e-mail bounces correct 

worden afgevangen

Gerechtvaardigd belang Webshop bezoekers E-mailadres hetzner.com Nee 1 jaar

Afhandelen List-Unsubscribe in de e-mail 

header van terug op voorraad e-mails

Zorgen dat webshop bezoekers 

zich niet alleen met de link in de 

email kunnen uitschrijven, maar 

ook via de ingebouwde optie "List-

Unsubscribe" van  veel e-mail 

clients

Gerechtvaardigd belang Webshop bezoekers E-mailadres integromat.com Nee Wordt niet 

bewaard

Na voltooiing van een bewerking wordt geen data gelogd door gebruik van de "Data 

is confidential" optie in Integromat.

Versturen nieuwsbrief Informeren over product 

ontwikkeling en relevantie trends

Toestemming Webshop eigenaar E-mailadres Rapidmail.com Nee Direct na 

uitschrijven 

nieuwsbrief

Versturen terug op voorraad e-mails Informeren over voorraadstatus 

van artikelen voor webshops die 

nog niet over zijn gestapt naar EU-

based Rapidmail.com

Toestemming Webshop bezoekers E-mailadres Sendgrid.com Ja 30 dagen Uitgefaseerd per 10 oktober 2020. Klanten van vóór 10 oktober is dringend verzocht 

over te stappen in hun account, enkele klanten hebben dit nog niet gedaan en 

gebruiken nog SendGrid. Twilio Sendgrid gebruikt de Standard Contractual Clauses 

https://www.twilio.com/blog/ensuring-continuity-eu-us-data-transfers

Administratie

Facturatie abonnement Aanmaken en versturen factuur 

van abonnement

Uitvoering van de overeenkomst Webshop eigenaar NAW gegevens, 

bedrijfsnaam, E-mailadres, 

telefoonnummer, optioneel 

BTW nr, facturen

ecurring, mollie.com, 

chargebee.com, paddle.com

Nee 7 jaar  Inventory Alarm verwerkt geen IBAN of creditcard nummer, dit  wordt door de 

webshop eigenaar direct ingevuld op de website van ecurring / Mollie / chargebee. 

EU1 webshop facturatie vindt plaats via ecurring (uitgefaseerd per 31 december 

2022) en chargebee, betaling vindt plaats via Mollie. Voor US1 webshops vind zowel 

facturatie als betaling plaats vind paddle.com (billed and fulfilled by paddle.com)

Voeren van administratie Boekhoudsoftware Wettelijke verplichting Webshop eigenaar NAW gegevens, 

bedrijfsnaam, E-mailadres, 

telefoonnummer, optioneel 

BTW nr, facturen

snelstart.nl Nee 7 jaar

Voeren van administratie Boekhoudingskantoor Gerechtvaardigd belang Webshop eigenaar NAW gegevens, 

bedrijfsnaam, E-mailadres, 

telefoonnummer, optioneel 

BTW nr, facturen

doesra.nl Nee 7 jaar

Lightspeed rapportages Abonnement rapportages Gerechtvaardigd belang Webshop eigenaar NAW gegevens, bedrijfsnaam lightspeedhq.nl Nee 7 jaar

Verwerkersovereenkomst opstellen AVG compliance Wettelijke verplichting Webshop eigenaar NAW gegevens, bedrijfsnaam rocketlawyer.nl Nee 7 jaar
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