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AVG/GDPR, wet bescherming persoonsgegevens
De AVG/GDPR wetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan, echter voldoen veel bedrijven nog (geheel) niet
aan deze wetgeving.
AVG/GDPR Privacy Wetgeving
Automatisering maakt het (bedrijfs)leven een stuk gemakkelijker, maar brengt ook risico’s met zich
mee. Het komt regelmatig voor dat persoonlijke gegevens van klanten/leveranciers en/of
medewerkers openbaar toegankelijk zijn of zelfs op straat komen te liggen. De AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)/GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving moet dit
voorkomen of in ieder geval beter beveiligen.

Ieder bedrijf heeft privacy gevoelige informatie
Ieder bedrijf beschikt over privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan klantgegevens,
leveranciersgegevens en werknemersgegevens. De nieuwe wetgeving moet er voor zorgen dat er
zorgvuldig met deze informatie omgegaan wordt. Dit heeft gevolgen voor het werken en het
vastleggen van deze gegevens.
Voorkom hoge boetes
Er dienen binnen een bedrijf maatregelen genomen te worden
(zijn) die voorkomen dat er een datalek is of kan zijn. Deze
maatregelen zijn verplicht en dus niet vrijblijvend. De
controlerende instantie AP (Autoriteit Persoonsgegevens) kan bij
nalatigheid boetes opleggen die op kunnen lopen tot 4% van de
jaaromzet.
Daarnaast kan een datalek binnen uw bedrijf voor negatieve berichtgevingen in de media zorgen,
waardoor het vertrouwen in uw bedrijf bij (potentiële) afneemt.
Voorkomen is dus beter dan genezen, ook in dit geval!
Wetgeving GDPR/AVG
De wetgeving bestaat uit veel hoofdstukken (11) en artikelen (99), teveel om dus in dit document te
benoemen. Maar u kunt ze allemaal nalezen op http://www.privacy-regulation.eu/nl/
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Een aantal belangrijke items die voor ieder bedrijf gelden benoemen wij hier onder:
Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie – persoonlijke data dienen op een rechtmatige, eerlijke
en transparante manier verwerkt te worden in relatie tot personen waar de data betrekking op
hebben.
Integriteit en vertrouwelijkheid – er dient sprake te zijn van adequate beveiliging van persoonlijke
data, inclusief maatregelen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en tegen
onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Dataminimalisering – Alleen data opslaan en gebruiken die noodzakelijk is en uitsluitend beschikbaar
is voor medewerkers die de data nodig hebben voor bedrijfsdoeleinden.
Afbakening van het doel – Persoonlijke data mogen uitsluitend worden gebruikt voor duidelijke en
rechtmatige doelen.
Afbakening van de opslag – Persoonlijke data worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is.
Heeft u de juiste maatregelen al genomen?
-

Uw IT omgeving moet voldoen aan de nieuwe wetgeving, de security is hierbij van groot
belang.
Er dient een beleid te zijn en er dienen procedures opgesteld te worden, waarbij afspraken
(ook met derden) vastgelegd worden.
Alle medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat wel en niet toegestaan is en hoe er
gehandeld dient te worden als er een procedure in werking treedt.

Is uw bedrijf ‘privacyproof’?
Is uw data goed afgeschermd?
Heeft u ordners in de kast staan met klanteninformatie of medewerkersgegevens?
Kan een ander bij de data als u van uw werkplek weg bent?
Liggen er lijstjes met emailadressen op uw bureau?
Zo zijn er veel vragen te bedenken waarbij ‘privacy gevoelige’ informatie voor anderen toegankelijk
is. Dus: is uw bedrijf daadwerkelijk ‘privacyproof’?
Wij werken samen met bedrijven die:
- een security check bij u uit kunnen voeren
- u meer kunnen vertellen/begeleiden bij het invoeren van alles wat nodig is om privacyproof te
worden
- bedrijven die software leveren waarbij de data aan de wetgeving voldoet en u (bijvoorbeeld) al uw
data van de medewerkers in een veilige omgeving kunt opslaan.
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