
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)



Waar gaan we het over hebben?

￭ Waarom de AVG?
￭ Wanneer is de AVG van toepassing?
￭ Wat betekent de AVG voor uw onderneming?
￭ Enkele tips!



Waarom de AVG?

Richtlijn 95/46/EG (implementatie met Wbp)
￭ Verouderd
￭ Verschillende uitleg in alle EU landen
￭ Onwerkbaar voor grotere ondernemingen
￭ Onvoldoende bescherming van consumenten

Oplossing is nieuwe Europese verordening: de AVG/GDPR (per 25 
mei 2018 van toepassing)



Wanneer is de AVG van toepassing?

Bij het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie
(EU)

Verwerken is onder andere het verzamelen, vastleggen, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, wissen of vernietigen van gegevens



Wat zijn persoonsgegevens?

Iedere informatie herleidbaar tot een persoon, bijvoorbeeld 
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc. maar
ook:

￭ IP-adres
￭ Kenteken
￭ Videobeelden
￭ Röntgenfoto



Gevoelige en bijzondere persoonsgegevens



Wanneer is de AVG niet van toepassing?

￭ Handmatige verwerking die niet in een bestand is 
opgenomen en waarvan dat ook niet de bedoeling is

￭ Verwerking door natuurlijke persoon bij de uitoefening van 
een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit

￭ Specifieke wettelijke bepalingen



Rechtvaardiging om persoonsgegevens te verwerken



Verantwoordingsplicht

Een organisatie moet kunnen aantonen dat de verwerking 
van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG 
wordt uitgevoerd en dat hiervoor passende technische en 
organisatorische maatregelen zijn genomen



Wat betekent de AVG  voor uw
onderneming?



Documentatieplicht

￭ Verwerkingsregister
à welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grond, 
wat zijn de beoogde bewaartermijn etc.

￭ Gegevensbeschermingsbeleid
à welke organisatorische en technische maatregelen zijn 
getroffen om persoonsgegevens te beveiligen etc.



Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een DPIA is verplicht indien:
￭ Er een systematische en uitgebreide beoordeling plaatsvindt van 

persoonlijke aspecten van natuurlijk personen en er op grond 
daarvan beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen kunnen 
hebben voor die natuurlijke personen. Daarbij moet gedacht 
worden aan profiling

￭ Er een grootschalige verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens plaatsvindt

￭ Openbaar toegankelijke ruimten op stelselmatige en grootschalige 
wijze worden gemonitord



Privacy by design & default

Privacy by design: bij het ontwerpen van producten en diensten 
zorgen dat persoonsgegevens goed worden beschermd

Privacy by default: technische en organisatorische maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt 
worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat de 
organisatie wenst te bereiken



Afsluiten van verwerkersovereenkomst

Een organisatie moet ervan uit kunnen gaan dat een ingeschakelde 
verwerker behoorlijk omgaat met de persoonsgegevens

Denk aan: IT-leverancier, arbodienst, ZZP-er etc.



Meldplicht datalekken

Melding over inbreuk op persoonsgegevens aan AP binnen 72 uur na
ontdekking

Aandachtspunten:
￭ Protocol meldplicht datalekken
￭ Onderzoek aard en omvang en gevolgen betrokkene(n)
￭ Melding aan AP en eventueel aan betrokkene(n)
￭ Documentatieplicht



Data Protection Officer

Onder omstandigheden verplicht:
￭ Overheidsorganisaties- en organen met uitzondering van 

gerechten bij uitoefening van hun rechterlijke taken
￭ Organisaties die hoofdzakelijk zijn belast met verwerkingen die 

vanwege hun aard, omvang en/of doeleinden regelmatige en 
stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen

￭ Wanneer één van de kernactiviteiten van een organisatie het 
grootschalig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is of 
gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en 
strafbare feiten



Rechten van betrokkenen

Aandachtspunten:
￭ Vaststellen waar betrokkenen een verzoek kunnen indienen
￭ Procedure voor afhandeling verzoeken
￭ Afhandelen van een verzoek van een betrokkene binnen 4 weken



Welke acties zal uw onderneming moeten gaan 
ondernemen?

￭ Het in kaart brengen welke persoonsgegevens uw onderneming verwerkt
￭ Het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister
￭ Het opstellen van een gegevensbeschermingsbeleid
￭ Beoordelen of er een DPIA uitgevoerd moet gaan worden
￭ Het in kaart brengen van de partijen waarmee een verwerkers-

overeenkomst moet worden opgesteld en het opstellen en sluiten van 
verwerkersovereenkomsten met deze partijen

￭ Het opstellen/aanpassen van een privacy statement voor op de website



Enkele Tips!



Verwerken van persoonsgegevens

￭ Niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is
à Let op: niet iedereen in cc zetten
à In beginsel niet toegestaan om bijzondere persoonsgegevens 
te verwerken



Verwerken van persoonsgegevens

￭ Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan 
noodzakelijk is
à Let op: CV’s mogen tot maximaal 4 weken na vervullen van 
vacature bewaard worden

￭ Zorg dat persoonsgegevens goed geordend worden zodat 
bewaartermijnen makkelijk nagekomen kunnen worden

￭ Zorg dat persoonsgegevens juist vernietigd worden



Zijn er nog vragen?




