
FCM heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) aanvaard 
als een basisstandaard voor haar wereldwijde activiteiten. Net als bestaande 
wettelijke vereisten, vereist naleving van de AVG een partnerschap tussen FCM en 
onze zakelijke klanten bij het gebruik van onze diensten.

Als gegevensbeheerder past FCM zijn Addendum voor gegevensverwerking 
("DPA") toe bij het verlenen van reisdiensten, waardoor klanten met vertrouwen 
gegevens aan FCM kunnen overdragen. De DPA van FCM beschrijft de rollen 
en verantwoordelijkheden van FCM en onze klanten, de reikwijdte van 
gegevensverwerking, samenwerkings- en assistentievereisten, gegevensbeveiliging, 
overdrachtsmechanismen en de technische en organisatorische maatregelen die 
worden gebruikt bij de levering van onze diensten.

Onze Globale Aanpak
De brede reikwijdte van de AVG betekent dat deze gevolgen kan hebben voor 
bedrijven buiten Europa. Als wereldwijd merk heeft FCM een geïntegreerd 
wereldwijd programma geïmplementeerd om te zorgen voor een robuuste 
en consistente benadering van de naleving van gegevensbescherming 
in ons hele netwerk. Daarnaast hebben we wereldwijde en regionale 
gegevensbeschermings functionarissen aangesteld om een voortdurende focus 
op gegevensbeveiliging te vestigen.

Onze EMEA-functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:  
data.protection@uk.fcm.travel

Verzameling van Gegevens
Ons beleid is om alleen de persoonlijke gegevens te verzamelen die nodig zijn 
voor overeengekomen doeleinden en we eisen van onze gecontracteerde klanten 
dat ze alleen persoonlijke gegevens delen waar dit strikt noodzakelijk is voor die 
doeleinden.

FCM-consultants gebruiken de persoonlijke gegevens van reizigers alleen voor het 
doel waarvoor ze zijn verzameld, wat doorgaans de uitvoering van reisboekingen 
en andere reisgerelateerde diensten omvat.

Om wereldwijde reisdiensten te kunnen leveren, moet FCM reizigersgegevens 
verwerken. Als gegevensbeheerder verstrekt FCM reizigers alle nodige 
kennisgevingen en informatie via onze websites en boekingstools.

Verklaring van FCM inzake AVG-naleving 
FCM Travel Solutions 

(“FCM”) is trots op het 
beschermen van de 

persoonlijke gegevens die 
we bewaren of verwerken 

over onze klanten, 
werknemers, leveranciers en 

andere belanghebbenden. 
FCM streeft naar best 

practices bij het naleven 
van de vereisten voor 

gegevensbescherming in 
onze gehele wereldwijde 

operatie.

qMz3
fcmtravel.com



fcmtravel.com

Uitgangspunten
• Verantwoording: we nemen verantwoordelijkheid voor 

onze verplichtingen en leggen verantwoording af aan onze 
belanghebbenden.

• Vertrouwen: We verzamelen, bewaren, delen en gebruiken 
persoonsgegevens op een verantwoorde en ethische 
manier.

• Naleving: We bereiken duurzame naleving van onze 
wettelijke verplichtingen om persoonlijke gegevens te 
beschermen en ondersteunen en stimuleren de juiste 
behandeling en het juiste gebruik van alle andere gegevens 
die in het bezit zijn van het FCM-netwerk, inclusief 
vertrouwelijke informatie.

• Consistentie: We hebben een uniforme en gecoördineerde 
benadering van gegevensbescherming in ons hele bedrijf.

• Veiligheid: We maken gebruik van onze technische en 
organisatorische maatregelen ("TOM's") om gegevens te 
beschermen. Dergelijke TOM's zijn uiteengezet in onze DPA 
die toegankelijk zijn via de pagina Vertrouwen en Naleving 
op de FCM-website. 

• Transparantie: We zijn duidelijk en open naar alle 
belangrijke belanghebbenden over hoe we omgaan met, 
gebruiken en beschermen van gegevens.

Registratie bij Toezichthouders
In de EU is de hoofdvestiging van FCM gevestigd in Ierland. 
Binnen het VK is FCM geregistreerd bij het Information 
Commissioner's Office (referentie Z7994553).

Veiligheid
FCM heeft de privacy en vertrouwelijkheid van de 
persoonsgegevens van uw medewerkers altijd 
uiterst serieus genomen. We voldoen aan onze 
verplichtingen onder alle toepasselijke privacy- en 
gegevensbeschermingswetten, in alle rechtsgebieden waar 
we actief zijn.

Onze gegevensbeveiligingsnormen zijn uiteengezet in onze 
DPA, waarvan de volledige details te vinden zijn op de 
pagina Vertrouwen en Naleving op de FCM-website.

1. Beheer van Gegevensbeveiliging
2. Fysieke Toegangscontrole
3. Virtuele Toegangscontrole
4. Gegevenstoegangscontrole
5. Openbaarmakingscontrole
6. Controle gegevensinvoer
7. Instructiecontrole
8. Beschikbaarheidscontrole
9. Scheidingscontrole

FCM is PCI-DSS-gecertificeerd en FCM UK is geaccrediteerd 
volgens ISO27001. Op markten waar deze accreditatie 
niet voorhanden is, passen we een globaal beleid toe voor 
de toegang, het delen, het bewaren en het wissen van 
gegevens. FCM houdt zich aan de lokale en internationale 
gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op elke 
regio waarin we actief zijn.

Registratie van Verwerking
Als onderdeel van het wereldwijde AVG-programma van FCM 
worden gegevens over verwerkingsactiviteiten opgesteld en 
bijgehouden.

Effectbeoordelingen voor 
Gegevensbescherming
Er zijn procedures om verwerkingsactiviteiten te signaleren 
die een groot risico voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen kunnen inhouden, zodat er effectbeoordelingen 
voor gegevensbescherming ("DPIA's") worden uitgevoerd. 
Wanneer risico's worden geïdentificeerd, worden mitigerende 
acties geïdentificeerd, geïmplementeerd en vastgelegd.

Transparantie
Alle applicaties en IT-systemen tonen de juiste 
privacyverklaringen voor gebruikers. Wanneer toestemming 
wordt gebruikt voor marketingdoeleinden, wordt de 
toestemming nauwkeurig vastgelegd en beheerd in ons 
systeem. Zie het aanvullende gedeelte hieronder over 
'Marketing en Algemene Communicatie'.

Beheer van informatie
Beleid en schema's voor het bewaren van gegevens worden 
bijgehouden om ervoor te zorgen dat persoonlijke (en andere) 
gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is en om te 
voorkomen dat ze worden gebruikt buiten het oorspronkelijke 
beoogde doel.

Gegevensbescherming door Ontwerp en 
als Standaardinstelling
De IT-functie van FCM heeft begeleiding en 
training ontwikkeld en toegepast op het gebied 
van gegevensbescherming door ontwerp en 
standaardinstellingen. Dit stelt ons in staat om ervoor 
te zorgen dat nieuwe systemen of applicaties vooraf 
gegevensbeschermingsmaatregelen hebben ingebouwd.

Beheer van Incidenten op het Gebied 
van Informatiebeveiliging
FCM heeft robuuste mogelijkheden voor incidentrespons om 
effectief om te gaan met problemen die voortvloeien uit een 
datalek. Onze reactieprocedures worden regelmatig herzien 
en getest om ervoor te zorgen dat ze effectief werken en in 
overeenstemming zijn met de AVG-vereisten.
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Bedrijfscontinuïteit
FCM heeft een robuust bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld.

Onze rol als Toezichthouder
Wanneer we persoonsgegevens van klantmedewerkers 
verwerken om namens hen reisarrangementen te maken en 
te beheren, doen we dit als verwerkingsverantwoordelijke. We 
verwerken alleen persoonsgegevens van klantmedewerkers 
voor dit doeleinde en op grond van het contract met de klant.

Leveranciers / Onderaannemers en 
Andere Derden
Er wordt altijd een passende due diligence uitgevoerd 
voordat een externe dienstverlener wordt aangesteld 
die persoonsgegevens gaat verwerken. Risico- en 
informatiebeveiliging is opgenomen in uitgebreide 
contractuele overeenkomsten die expliciete inhoud bevatten 
om beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en naleving van de 
noodzakelijke wettelijke en regelgevende vereisten te dekken.

Overeenkomsten / contracten met onderaannemers hebben 
minimaal gelijkwaardige verplichtingen als in onze contracten 
met onze opdrachtgevers.

FCM gebruikt een aantal externe verwerkers om bepaalde 
elementen van onze IT-systemen en de ondersteuning 
daarvoor te leveren. Wij en onze externe serviceverwerkers 
hebben hostservers en datacenters over de hele wereld. FCM 
treft contractuele afspraken met dergelijke verwerkers die 
voldoen aan de strikte normen van FCM op het gebied van 
beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij zullen persoonsgegevens 
alleen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") 
doorgeven aan een derde verwerker die (i) in een land is dat 
een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens 
biedt of (ii) waar passende waarborgen aanwezig zijn, 
toestemming geeft voor de doorgifte van persoonsgegevens 
volgens de AVG.

Wanneer persoonsgegevens namens FCM worden verwerkt 
door een gegevensverwerker, zal die verwerking worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de instructies/

contractvoorwaarden van FCM, die voorzien in de teruggave, 
vernietiging of verwijdering van persoonsgegevens in 
bepaalde omstandigheden, zoals de beëindiging of het 
aflopen van het contract.

We herzien regelmatig onze contractuele bepalingen met 
leveranciers en derde partijen om ervoor te zorgen dat ze 
voldoende voldoen aan de normen die vereist zijn onder de AVG.

Marketing en Algemene Communicatie
FCM vindt het belangrijk om onze klanten te voorzien van 
informatie over ons en ons dienstenaanbod, evenals inzicht 
in reisbeheer, inzichten en ideeën, branche-updates en 
adviesartikelen. Via ons relatiebeheersysteem geven we 
regelmatig berichten uit op abonnementsbasis.

Contact met 'Zakelijke Abonnee's verloopt volgens een 
'opted-in' status en is gebaseerd op het principe van 
gerechtvaardigde belangen. Bij elke communicatie wordt 
personen de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor 
het ontvangen van verdere e-mailcommunicatie.

Gedrag en Cultuur
FCM heeft een uitgebreide werkstroom voor 
veranderingsbeheer, communicatie en training die 
voortdurend verbeterde culturele normen, waarden, 
overtuigingen en gedragingen vastlegt die betrekking 
hebben op gegevensbescherming bij FCM, inclusief een 
mentaliteit van gegevensbescherming door ontwerp en als 
standaardinstelling.

Alle FCM-medewerkers zijn verplicht om jaarlijks verplichte 
cursussen op het gebied van gegevensbescherming 
en informatiebeveiliging te volgen, en in alle 
arbeidsovereenkomsten met medewerkers wordt de 
verantwoordelijkheid van de medewerkers op het gebied 
van vertrouwelijkheid en privacy beschreven. FCM neemt 
passende maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid 
van gegevens te vrijwaren van onbevoegde toegang.
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