Nu de wereld steeds meer digitaliseert, scherpt de
Europese Unie de wetgeving voor persoonsgegevens
aan om personen beter te beschermen. Per 25 mei 2018
geldt daarom overal in de EU de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG brengt nieuwe
verplichtingen voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker.

DEFINITIES:
BETROKKENE:
De eindgebruiker van het digitale platform.
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:
Eigenaar van het digitale platform.
VERWERKER:
Digitaal bureau (TRES).

Naam

Online identiﬁcator (IP adres)

Locatie

Fysieke identiteit

Fysiologische identiteit

VERWERKING:
Alle handelingen die op persoonsgegevens kunnen worden
uitgevoerd.
PERSOONSGEGEVENS
Alle informatie over een direct of indirect geïdentificeerde
of identificeerbare betrokkene.

Economische identiteit

Culturele identiteit

en meer

Er zijn een aantal stappen die je in ieder geval én eventueel moet nemen.
We hebben ze onderverdeeld in drie categorieën:
1. Documentatie voor de ‘verantwoordingsplicht’
2. Inregelen per digitale oplossing
3. Additionele zaken
Deze infographic dient als leidraad. We zullen continu refereren naar
de officiële website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor uitgebreidere informatie en verdieping.

1. DOCUMENTATIE

De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. De
Autoriteit Persoonsgegevens kan hier namelijk om vragen. Dit doe je onder andere door middel van:

Een (op schrift gesteld) privacybeleid.

Een beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Een register van verwerkingen.
Dit is een schema waarin je eenmalig vastlegt welke gegevens categorieën
worden verwerkt, voor welke doel, welke categorieën personen hierbij
betrokken zijn en aan welke (buitenlandse) organisaties gegevens
worden doorgegeven.
Verwerkersovereenkomst.
De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker maken in
een verwerkersovereenkomst afspraken over de
gezamenlijke naleving van de privacywet.

2. PER DIGITALE OPLOSSING

Voor iedere opdracht moet er – door de verwerkingsverantwoordelijke - rekening worden gehouden met de volgende punten:

Vaststellen op basis waarvan je persoonsgegevens mag verzamelen (rechtmatigheid van de verwerking)
De verwerkingsverantwoordelijke moet vaststellen dat de verwerking rechtmatig is. Dit kun je doen door middel van:

2. Uitvoering overeenkomst

1. Impliciete toestemming

Vitale
belangen

Wettelijke
verplichting

Algemeen
belang

Gerechtvaardig
belang

of

of

Er is geen expliciete toestemming nodig
voor het verzamelen van persoonsgegevens in bovengenoemde gevallen.

3. Expliciete toestemming

Er is geen expliciete toestemming nodig
voor het verzamelen van persoonsgegevens indien de gevraagde gegevens
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de overeenkomst.

Er is expliciete toestemming nodig
indien de voorgaande situaties niet van
toepassing zijn.

Oplossing: Privacy statement

Wanneer de verwerking berust op expliciete toestemming moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming
heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
De meest praktische implementatie hiervan is om een privacy statement op de
website te plaatsen. Bij formulieren waar persoonsgegevens worden gevraagd
dient de verwerkersverantwoordelijke de gebruiker toestemming te vragen voor
het verwerken van de gevraagde gegevens met een link naar het privacy
statement.

Het privacy statement moet aan een aantal zaken voldoen:
In de nieuwe AVG-wet staat dat er altijd in begrijpelijke taal
gecommuniceerd moet worden. Moeilijk leesbare en ellenlange
privacy statements zijn daarom niet meer toegestaan. Dus concreet:
• Wat leggen we van je vast;
• Waarom leggen we dit voor je vast (wat doen we met die gegevens);
• Hoe kun je deze gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen;
• Akkoord voor het verzamelen van die gegevens.
Zorg ervoor dat je privacy statement aansluit bij de online tools die je gebruikt.
Kijk voor een voorbeeld privacy statement op tres.nl/privacy-statement/

Rechten van betrokkenen

Door de AVG krijgt de betrokkene een aantal nieuwe rechten.
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (TRES) moeten afspreken
hoe hier mee om wordt gegaan.

De rechten zijn:

• Recht van verzet/bezwaar;
• Recht van inzage;
• Recht op rectificatie;
• Recht op beperking van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (data-portabiliteit);
• Recht om vergeten te worden.
De verwerkingsverantwoordelijke dient te specificeren op welke wijze
de (nieuwe) rechten van betrokkene in de te bouwen oplossing opgenomen
dient te worden. Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over
de wijze waarop eventuele binnengekomen verzoeken worden verwerkt.

3. ADDITIONEEL
Er zijn artikelen in de AVG opgenomen die mogelijk van toepassing zijn.

We lichten een aantal toe:
Proﬁling

Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)
gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie. Met profiling
kan een organisatie ook het gedrag van mensen voorspellen of een beslissing over
hen nemen. Profiling wil dus zeggen dat iemand aan de hand van een (risico)profiel
wordt beoordeeld. Bij profiling gelden een aantal aanvullende voorwaarden.

Privacy Impact Assessment

Wil je de privacy risico’s van een project op een gestructureerde en heldere manier in
beeld brengen? Dan kan je een privacy impact assessment (PIA) (laten) uitvoeren.
Een PIA is verplicht als de verwerking waarschijnlijk een hoog risico geeft voor de rechten
en vrijheden van personen.

Functionaris gegevensbescherming

Omvangrijke organisaties moeten een functionaris gegevensbescherming
in dienst hebben om de veiligheid van data te beschermen en te waarborgen.

Datalekken

Is er data gelekt of is er data verloren?
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde.

Conclusie
De AVG heeft impact op de totstandkoming van digitale platformen.
De nieuwe regelgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het
toekomstige vertrouwen en het succes van jouw digitale platform.

The world is digital, are you?
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