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AVG 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (GDPR) 
 
Vanaf 25 mei 2018 van toepassing 
 
Privacy  Bescherming Persoonsgegevens 
 
Wetgeving niet volledig nieuw 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Meldplicht datalekken (sinds 1-1-2016) 



AVG 

 AVG = EU Verordening 
 

Een wet voor 31 EU/EER landen 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit) vervalt  

Uitvoeringswet in NL 



Definities 

Persoonsgegevens / betrokkene 
 
Alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk 
persoon = betrokkene 

 
Natuurlijk persoon is geen rechtspersoon / wel contactpersoon van 
rechtspersoon 

 
Alle informatie over: breed, niet alleen naam en adres 

 
Geïdentificeerd of identificeerbaar 



Definities 

Verwerken / verwerking 
 
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 
gegevens. 



Definities 

Rollen:  
Betrokkene 
Verwerkingsverantwoordelijke (verantwoordelijke) 
Verwerker (bewerker) 
Verwerkersovereenkomst (bewerkersovereenkomst) 

Verantwoordelijke stelt doel en middelen verwerking vast 
Verwerker verwerkt gegevens in opdracht van verantwoordelijke 

Verleent een dienst aan de verantwoordelijke 
Heeft geen autoriteit over de gegevens 
Verantwoordelijke blijft eigenaar van de gegevens 
Volgt instructies verantwoordelijke 
Mag gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden 

 
 



Definities 

Verantwoordelijke moet vaststellen of verwerker aan de eisen voldoet 
 
Aansprakelijkheid: betrokkene kan verantwoordelijke of verwerker 
aansprakelijk stellen (hoofdelijke aansprakelijkheid) 

 
Verwerker: aansprakelijk voor eigen fouten 
 



Verwerkersovereenkomst (1) 

Verwerkersovereenkomst: 
 
Nieuwe eisen aan de inhoud:  

Dat de gegevens alleen op instructie van de verantwoordelijke 
verwerkt worden; 
Dat de personen binnen de verwerkende organisatie 
vertrouwelijk met de gegevens omgaan; 
Dat de verwerker passende maatregelen voor beveiliging 
neemt; 
Onder welke voorwaarden de verwerker de gegevens mag 
doorgeven; 



Verwerkersovereenkomst (2) 

Dat de verwerker er, voor zover mogelijk, voor zorgt dat de 
verantwoordelijke zich aan de rechten van de betrokkenen kan 
houden; 
Dat de verwerker na afloop van de diensten de gegevens wist of 
teruggeeft aan de verantwoordelijke; 
Dat de verwerker alle informatie die nodig is om het voldoen 
aan de wettelijke eisen te testen aan de verantwoordelijke zal 
geven. 



Definities 

Nieuw: gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 
 

Meerdere verantwoordelijken 
Onderlinge regeling (afspraken) 
Privacyverklaring - betrokkene 



Gegevensverwerking 

Gegevensverwerking, eisen AVG:  
Rechtmatig, behoorlijk, transparant 
 

Doelbinding (grondslagen/rechtsgronden) 
Toestemming betrokkene 
Uitvoering overeenkomst 
Wettelijke verplichting 
Noodzakelijk ter bescherming vitale belangen betrokkene 
Publiek belang/taak 
Gerechtvaardigd belang/belangenafweging 



Gegevensverwerking 

 Grondslag toestemming betrokkene: zwaardere eisen 
 

Bijhouden: verantwoordelijke moet kunnen aantonen dat 
toestemming gegeven is 
Duidelijke actieve handeling 
Vrijelijk  
Specifiek  
Geïnformeerd 



Gegevensverwerking 

Minimale gegevensverwerking 
 

Toereikend 
Ter zake dienend 
Beperkt tot noodzakelijke 
Opslagbeperking (weggooien of anonimiseren) 



Rechten betrokkene 

 Rechten betrokkenen: 
Transparantie informatie 
Alle communicatie: 

In makkelijk toegankelijke vorm 
Begrijpelijk 
In heldere en duidelijke taal 
Specifiek 

Betrokkene heeft recht op een onverwijlde reactie, in ieder 
geval binnen een maand, evt. verlenging tot 3 mnd. 
Kosteloos tenzij kennelijk ongegrond of buitensporig, dan 
kan ook een reactie geweigerd worden. 

 



Rechten betrokkene 

 Privacy verklaring 
Identiteit en contactgegevens (evt. contactgegevens FG) 
Doel en grondslag (evt. gerechtvaardigde belangen) 
De (soorten) ontvangers aan wie de gegevens verstrekt 
worden 
Doorgiften aan niet-EU landen + waarborgen 
Indien gegevens niet van betrokkenen verkregen: herkomst 
van de gegevens 
Hoe lang gegevens bewaard worden 
Bij nieuwe doeleinden: informeren 

 



Rechten betrokkene 

Recht op inzage 
Kopie alle gegevens 
Wijzen op rechten + informatie 

Recht op correctie 
Recht op verwijdering (recht op vergetelheid) 

Onrechtmatige verwerking 
Wettelijke plicht 
Ze zijn niet meer nodig 
Intrekken toestemming (er is geen andere grondslag) 
Bezwaar tegen verwerking 
Direct-marketing 



Rechten betrokkene 

Recht op verwijdering van openbare gegevens 
Bij gegevens die openbaar zijn gemaakt 
Redelijke maatregelen nemen 
Andere verantwoordelijken benaderen 

 
Recht op beperking van de verwerking 

Alleen in combinatie met correctie/verwijdering 
 

 



Rechten betrokkene 

Gegevensoverdraagbaarheid / dataportabiliteit 
Geautomatiseerde verwerking 
Kopie in gestructureerde machine leesbare vorm 
Grondslag: toestemming of contract 
 

Bezwaar (opt-out) 
Grondslag is overheidstaak of op basis 
belangenafweging 
Direct-marketing - stoppen 



Verwerkingsregister 

Verantwoordelijke 
Naam, contactgegevens van de verantwoordelijke 
Naam, contactgegevens van de vertegenwoordiger en FG (evt) 
Verwerkingsdoelen 
Categorieën van persoonsgegevens, betrokkenen, en ontvangers 
Doorgiften naar niet-EER landen, incl. genomen maatregelen 
Bewaartermijnen (per categorie gegevens), indien mogelijk 
Beschrijving van beheersmaatregelen, indien mogelijk 



Verwerkingsregister  

 
Verwerker 

Naam, contactgegevens van de verwerker 
Naam, contactgegevens van elke verantwoordelijke 
Naam, contactgegevens vertegenwoordiger en FG (evt) 
Categorieën van verwerkingen 
Doorgiften naar niet-EER landen, incl. getroffen maatregelen 
Beschrijving van beveiligingsmaatregelen, indien mogelijk 

 



Informatiebeveiliging 

 
 Passende technische en organisatorische maatregelen. 
 

Om  
   Een beveiligingsniveau passend bij het risico te garanderen. 

   
Rekening houden met  

  De aard, scope, context, en doelen van de verwerking 
  De staat van de technologie 
  Implementatiekosten 



Inclusief, indien passend: 
 

Pseudonimisering 
Versleuteling 
Vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, en weerbaarheid  van 
systemen en diensten 
Beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens binnen 
redelijke tijd herstellen in het geval van een incident 
Regelmatige tests, assessments, en evaluaties van de effectiviteit van 
de beveiligingsmaatregelen.  

Informatiebeveiliging 



Datalekken 

Melding aan de AP 
Als er risico is voor individuen 
Onverwijld 

Maar binnen 72 uur 
Inhoud 

Wie? 
Hoeveel? 
Welke categorieën? 
Contactgegevens 
Gevolgen 
Follow-up  

 



Datalekken 

Melding aan de betrokkene 
 Als er waarschijnlijk een hoog risico is voor personen 
 Onverwijld  

 
Uitzonderingen 

Onbegrijpelijk gemaakte gegevens 
Bijv. encryptie 

Hoog risico gemitigeerd door getroffen maatregelen 
    Bijv. remote wipe 

Onevenredige moeite= publieke melding 
 

 



Datalekken 

Melding door de verwerker 
 

 Aan de verantwoordelijke 
Onverwijld 
Verder gespecificeerd in verwerkersovereenkomst 



Gegegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) 

Vereist als 
Waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen 

Bevat 
Volledige beschrijving van de verwerking 
Doelen, gerechtvaardigde belangen 
Noodzaak, proportionaliteit 
Risico voor betrokkenen 
Beheersmaatregelen 
 

N.B.: AP kan een lijst met verwerkingen vaststellen waarvoor een DPIA 
verplicht is 



De FG is 
Medewerker of een externe 
Expert in relevante juridische vereisen 
 

Wettelijk verplicht voor 
Overheidsorganisaties 
Core-business is verwerken van bijzondere persoonsgegevens op grote 
schaal 
Core-business is monitoring op grote schaal 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming  (artikel 37) 



Bijzondere gegevens 

Persoonsgegevens waaruit blijkt: 
Ras/etnische afkomst, politieke opvattingen, 
religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap 

Persoonsgegevens met het oog op de unieke identificatie van een 
persoon 

Biometrische gegevens 
Gegevens over/met betrekking op 

Gezondheid, seksueel gedrag, seksuele voorkeur 
Genetische gegevens 
Gegevens betreffende  

Strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten, veiligheidsmaatregelen 



Gevoelige gegevens (onofficiële categorie) 

Niet-bijzondere gegevens die  wanneer gelekt  mogelijk onder de 
meldplicht datalekken vallen, een GEB/DPIA kunnen vereisen, en/of extra 
beveiligingsmaatregelen nodig hebben 

Profielen, voorspellingen, andere aspecten die het functioneren van de   
betrokkene op werk betreffen, economische situatie, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren en interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie 
of beweging 
Gegevens verkregen via (systematische) monitoring of surveillance 
Gecombineerde/gekoppelde datasets 
Inloggegevens 
Gegevens betreffende een kwetsbare groep 

Bijv. kinderen, werknemers, geestelijk zieken, asielzoekers, ouderen 
Burgerservicenummer, officiële identiteitsinformatie 



Gegevensbeschermingsautoriteiten 

Bevoegdheden 
Onderzoeken 
Corrigeren 
Beboeten 
 

Andere taken 
Diverse autorisaties 
Wetgevingsadviseur 
 

Samenwerken met andere toezichthouders 
Leidende DPA 
Betrokken  
European Data Protection Board 



Boetes 

Max. 20 miljoen Eur / 4% van wereldwijde jaaromzet (welke hoger is) 
Voor inbreuk op principies, rechten van betrokkenen, internationale 
gegevens overdrachten, verplichtingen door lidstatelijk recht, en on-
compliance met een bevel van een toezichthoudende autoriteit 
 

Max. 10 miljoen Eur / 2% van wereldwijde jaaromzet (welke hoger is) 
Voor inbreuk op de meeste andere verplichtingen 
 

NB. Stapelen boetes mogelijk indien overtredingen niet aan elkaar gerelateerd 
zijn.  



Kopie paspoort 

Kopie paspoort/ID- bewijs 
 

Risico ID-fraude! 
 

 
 

Wel: inleners- of ketenaansprakelijkheid: 
 

Controleren ID-bewijs en gegevens overnemen o.a. BSN 



Kopie paspoort 

 
Bezoek bouwplaats: 

Leverancier/ bezoeker: 
Toegangscontrole/bezoekersregistratie 

Welk ID-bewijs, + nummer, + eventueel naam bedrijf 
Werknemer: wel kopie bij bezoek aan eigen werkgever 
Ingeleende werknemer / werknemer van onderaannemer EER: zie 
leverancier/bezoeker 
Buiten EER: kopie ID-bewijs via uitlener 
ZZP-er/Freelancer: geen kopie 

Verhuur 
Speciale regeling autoverhuur BOVAG  kopie toegestaan  anders niet 

 
 
 

 



Zwarte Lijst 

Toegestaan in strijd tegen wangedrag en fraude 
 
Echter niet zonder meer toegestaan (bijzondere persoonsgegevens) 

Gerechtvaardigd belang 
Noodzaak 
Afweging belangen 

    bedrijfs- privacybelang 
 
Register zwarte lijsten  

Vooraf goedkeuring AP 
Protocol - gegevensverwerking 


