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AVG  - mei 2018
Inleiding en inhoud presentatie

Algemene verordening gegevensbescherming – EU regelgeving

AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens/Wet meldplicht datalekken.

Ook van belang: e-Privacy Verordening.

Waarom?

• digitalisering;

• internationaal verkeer gegevens;

• bewustzijn bij consumenten.

Vandaag:

• basisbegrippen;

• bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk;

• bijzondere onderwerpen.

De AVG is voor veel organisaties van toepassing. Dus niet alleen voor

financieel dienstverleners, maar ook de kapper, het museum, een

Van der Valk Hotel en de sportvereniging.



Wat is nieuw?
Inleiding en inhoud presentatie

Onderdelen van de AVG zijn al opgenomen in de Wbp. Nieuw of sterk gewijzigd:

• toestemming;

• recht op wissen van gegevens;

• dataportabiliteit;

• meldingenregister AP;

• PIA;

• privacy by design;

• aantoonbaar voldoen;

• boetes en klachtrecht.

Kahoot app

PIN



DEFINITIES EN UITLEG



Definities en uitleg
Basisbegrippen

Betrokkene

Persoonsgegeven

Verwerking

Gegevensverantwoordelijke

Verwerker

Autoriteit Persoonsgegevens



Uitgangspunten
Basisbegrippen

Hanteer de volgende uitgangspunten:

• Gebruik alleen de gegevens die je nodig hebt.

• Vernietig gegevens als je ze niet meer nodig hebt.

• Informeer betrokkenen duidelijk en op tijd.

• Beveilig de gegevens.



Grondslagen
Basisbegrippen

Er zijn 6 grondslagen, niet meer!

1. Toestemming

2. Overeenkomst

3. Wettelijke verplichting

4. Gerechtvaardigd belang betrokkene

5. Taak van algemeen belang

6. Bescherming van vitale belangen

Toestemming is:

• uitdrukkelijk

• vrij

• intrekbaar



BEDRIJFSVOERING 

EN 

DAGELIJKSE PRAKTIJK



Informeren van betrokkenen
Bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk

Betrokkenen duidelijk informeren over verwerking van gegevens.

• Klanten met wie voor de verwerking contact is;

• Klanten met wie voor de verwerking geen contact is;

• Wijzigingen in de verwerking;

• Website.



Rechten van betrokkenen
Bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk

Betrokkenen hebben de volgende rechten. 

U bent verplicht hieraan kosteloos gehoor te geven.

1. Recht op inzage

2. Recht op rectificatie

3. Recht op beperking of wissen van gegevens

4. Recht op bezwaar

5. Recht op overdragen van gegevens

Bij niet voldoen ontstaat mogelijk recht op schadevergoeding!



Verwerkers
Bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk

U kunt verwerking van gegevens uitbesteden:

• salarisadministratie;

• adviespakket.

Dan verwerkt een ander gegevens voor u. Die partij is dan verwerker.

Afspraken:

• gebruik van gegevens;

• beveiliging;

• vernietiging.



Beveiliging
Bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk

Beveiliging van persoonsgegevens is zeer belangrijk.

Technisch:

• beveiligde omgeving;

• persoonlijke wachtwoorden;

• beveiligd gegevens versturen.

Fysiek:

• toegang tot kantoor;

• toegang tot dossiers / archief;

• gebruik USB sticks / laptop.



Datalekken
Bedrijfsvoering en dagelijkse praktijk

Een datalek moet gemeld worden aan de AP en betrokkenen.

Verschillende stappen doorlopen, altijd op basis van de omstandigheden:

1. Is er sprake van een datalek?

• beveiligingsincident

• gegevens verloren gegaan of risico op verkeerd gebruik

2. Moet ik melden aan de AP?

• aard en hoeveelheid van betrokken gegevens

3. Moet ik melden aan de betrokkene?

• risico op misbruik



BIJZONDERE

ONDERWERPEN



Verwerkingsregister, PIA  en FG
Bijzondere onderwerpen

Verwerkingsregister

• verplicht voor organisaties > 250 medewerkers;

• vastlegging van informatie over verwerking;

• ook voor kleinere organisaties van belang!

PIA

• Privacy Impact Assessment;

• bij grote projecten vooraf de invloed op privacy bepalen.

Functionaris Gegevensbescherming

• interne toezichthouder;

• in bepaalde gevallen verplicht.



Buiten EU, Profiling en AP
Bijzondere onderwerpen

Buiten EU

• derde landen;

• verboden, tenzij… 

Profiling

• geautomatiseerde besluitvorming;

• informatieplicht.

Autoriteit Persoonsgegevens 

• toezichthouder in Nederland;

• meer bevoegdheden en capaciteit;

• hogere boetes en strenger toezicht.



Grondslagen
Bijzondere onderwerpen

Er zijn 6 grondslagen, niet meer!

1. Toestemming

2. Overeenkomst

3. Wettelijke verplichting

4. Gerechtvaardigd belang betrokkene

5. Taak van algemeen belang

6. Bescherming van vitale belangen



Belangrijke aandachtspunten
Samenvatting

Begin niet te laat met de voorbereiding.

Neem het onderwerp serieus; klanten doen dat ook!

Zorg voor een goede beveiliging.

Laat je adviseren op onderwerpen.




