
In een paar klikken
Overzicht van al je machtigingen met een paar 
muisklikken. Je ziet snel met wie en welke data 
je deelt en voor welk doel dat gebeurt. Ook het 
beheer van je machtigingen is simpel. Met één 
klik stop je de deelname aan een project. 

ISO-certificering
JoinData heeft sinds 2020 het ISO-27001 
certificaat. Dat betekent dat alle interne 
processen op orde zijn en zijn vastgelegd in 
protocollen. 

Signaalfunctie
Onderwerpen waar nog actie van jou nodig is, 
zijn duidelijk gemarkeerd. Net als in de inbox 
van je mail betekent een vetgedrukte regel dat 
er nog iets moet gebeuren. 

Doelbinding
Voor alle machtigingen die je via Mijn JoinData 
activeert geldt een doelbinding. Dat betekent 
dat jouw data alleen voor een specifiek 
omschreven doel mogen worden gebruikt. 

Eigen overzicht
In Mijn JoinData kun je alle gegevens met 
filters ordenen. Zo maak je je eigen overzicht 
en heb je grip op wat er met je data gebeurt.

AVG-proof
De werkwijze van Mijn JoinData voldoet aan 
alle eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Via het 
machtigingenregister deel je data conform de 
afspraken die je met de gebruiker van de data 
hebt gemaakt.

Gemakkelijk en veilig data  
delen met Mijn JoinData
Mijn JoinData is het online portaal voor boeren en tuinders die grip willen  
houden op hun data. Je bepaalt zelf wie jouw data mag gebruiken en hoe lang 
een machtiging loopt. Ook kun je op elk gewenst moment een machtiging  
intrekken of weer activeren. Zo maken we data delen GEMAKKELIJK en VEILIG.

Gemakkelijk Veilig

Met en voor boeren
Boeren uit alle sectoren hebben meegekeken 
en tips gegeven bij de ontwikkeling van Mijn 
JoinData. Daardoor zijn de termen die we 
gebruiken voor iedereen duidelijk.

Externe toetsing
Regelmatig toetsen externe onafhankelijke 
partijen of de werkwijze van JoinData up-to-
date zijn wat betreft cyber-security. En de 
JoinData audit-commissie met agrarische 
experts monitort alles wat er gebeurt op 
het platform en adviseert over veiligheids-
aandachtspunten. 


