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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
284776-2019-OTH-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
01 maart 2016 

Geldig: 
08 juli 2021 – 01 maart 2022 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de  
zorg van 

Cyso Group B.V. 
Wognumsebuurt 3, 1817 BH  Alkmaar, Nederland 

 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Managementsysteem norm: 

NEN 7510-1:2017 + A1:2020 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Informatiebeveiliging betreffende de bedrijfsprocessen, infrastructuur en 
informatiesysteem platformen ten behoeve van het leveren en beheren van managed 
hosting services, shared hosting en clouddiensten en de daarbij ondersteunende support 
processen zoals vastgelegd in het verwerkingsregister en de verklaring van 
toepasselijkheid versie 6.0 van 09-03-2020. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
  
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 

SQR B.V. Wognumsebuurt 3, 1817 BH  Alkmaar, 
Nederland 

Informatiebeveiliging betreffende de 
bedrijfsprocessen, infrastructuur en 
informatiesysteem platformen ten behoeve 
van het leveren en beheren van managed 
hosting services, shared hosting en 
clouddiensten en de daarbij 
ondersteunende support processen zoals 
vastgelegd in het verwerkingsregister en de 
verklaring van toepasselijkheid versie 6.0 
van 09-03-2020. 

FUGA B.V. Wognumsebuurt 3, 1817 BH  Alkmaar, 
Nederland 

Informatiebeveiliging betreffende de 
bedrijfsprocessen, infrastructuur en 
informatiesysteem platformen ten behoeve 
van het leveren en beheren van managed 
hosting services, shared hosting en 
clouddiensten en de daarbij 
ondersteunende support processen zoals 
vastgelegd in het verwerkingsregister en de 
verklaring van toepasselijkheid versie 6.0 
van 09-03-2020. 

Cyso B.V. Wognumsebuurt 3, 1817 BH  Alkmaar, 
Nederland 

Informatiebeveiliging betreffende de 
bedrijfsprocessen, infrastructuur en 
informatiesysteem platformen ten behoeve 
van het leveren en beheren van managed 
hosting services, shared hosting en 
clouddiensten en de daarbij 
ondersteunende support processen zoals 
vastgelegd in het verwerkingsregister en de 
verklaring van toepasselijkheid versie 6.0 
van 09-03-2020. 

Cyso Group B.V. Wognumsebuurt 3, 1817 BH  Alkmaar, 
Nederland 

Informatiebeveiliging betreffende de 
bedrijfsprocessen, infrastructuur en 
informatiesysteem platformen ten behoeve 
van het leveren en beheren van managed 
hosting services, shared hosting en 
clouddiensten en de daarbij 
ondersteunende support processen zoals 
vastgelegd in het verwerkingsregister en de 
verklaring van toepasselijkheid versie 6.0 
van 09-03-2020. 

 

 


