


Belangrijke begrippen

• Persoonsgegevens
• Verwerking
• Verwerkingsverantwoordelijke
• Verwerker 
• Betrokkene



Grondslagen voor 
gegevensverwerking
1. Toestemming

2. Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

3. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting

4. Noodzakelijk om de vitale belangen te beschermen

5. Noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak

6. Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (mits de 
grondrechten/fundamentele vrijheden van de betrokkene niet 
zwaarder wegen)



Bijzondere persoonsgegevens
1. Ras of etnische afkomst

2. Politieke opvattingen

3. Religieuze overtuigingen

4. Lidmaatschap van een vakbond

5. Genetische gegevens

6. Biometrische gegevens

7. Gezondheidsgegevens

8. Strafrechtelijke gegevens

9. Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of voorkeur.
• Uitgangspunt: verboden, tenzij grondslag voor de verwerking aanwezig én aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan.

• BSN extra bijzondere categorie  Alleen o.g.v. wettelijke grondslag



Beginselen inzake 
gegevensverwerking
• Zorgvuldigheid

• Overeenstemming met de wet
• Juistheid en volledigheid van de gegevens

• Doelbinding
• Verwerking alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
• Verwerking op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen

• Evenredigheid
• Verwerking slechts voor zover zij – gelet op de doeleinden – toereikend, ter zake dienend en niet 

bovenmatig zijn.

• Noodzakelijkheid
• Alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel
• Niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel

• Veiligheid
• Passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen ter beveiliging tegen 

verlies of onrechtmatige verwerking



Nieuw onder de AVG
• Bredere reikwijdte  dan WBP
• Hogere boetes (tot 20 miljoen of 4% wereldwijde jaaromzet)
• Bevoegdheden toezichthoudende autoriteit nemen toe
• Informatieverplichtingen uitgebreid. Actie vereist!
• Toestemmingsbegrip is aangescherpt
• Dataportabiliteit
• Documentatieplicht (!)
• Privacy by design and privacy by default
• Privacy Impact Assessment (PIA)
• Privacy officer (functionaris gegevensbescherming)
• One-stop-shop
• Europees Comité voor Gegevensbescherming



Rechten betrokkenen 
• Recht om geïnformeerd te worden
• Recht van inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op vergetelheid
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op dataportabiliteit
• Recht van bezwaar
• Recht om toestemming in te trekken



Verwerkersovereenkomst
•Verplicht o.g.v. AVG (art. 28):

• Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van 
verwerkingsverantwoordelijke, o.m. met betrekking tot doorgifte aan derde land;

• Doeleinden gegevensverwerking;
• Soort persoonsgegevens die verwerkt worden;
• Categorieën van betrokkenen op wie de gegevens zien;
• Vertrouwelijkheid/geheimhouding;
• Passend beveiligingsniveau
• Inschakelen subbewerkers na schriftelijke toestemming verwerkingsverantwoordelijke en 
verplicht kettingbeding;

• Uitvoeren rechten van betrokkenen mogelijk maken;
• Voldoen aan de meldplicht mogelijk maken;
• Wat gebeurt er met de gegevens nadat de verwerkingsdiensten zijn beëindigd?
• Audits/controle

•Aanvullend: 
• Locatie data
• Aansprakelijkheid



Documentatieplicht

• Voor:
• Ondernemingen of organisaties met meer dan 250 

werknemers;
• Organisaties wiens verwerking een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van de betrokkene;
• Organisaties wiens verwerking niet incidenteel is;
• Organisaties die bijzondere persoonsgegevens of 

strafrechtelijke gegevens verwerken.



Documentatieplicht

• Inhoud register:
• Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke;*
• Verwerkingsdoeleinden;
• Categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens;*
• Categorieën van partijen aan wie de gegevens zullen worden 

verstrekt;
• Eventueel doorgifte naar derde landen;*
• Beoogde bewaartermijnen;
• Beschrijving van technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen.*

• * Verplichting geldt ook voor verwerker!



Functionaris Gegevensbescherming
• Interne onafhankelijke toezichthouder
• Verplicht wanneer:

• De verwerking door een overheidsinstantie plaatsvindt, m.u.v. rechterlijke macht;
• De verwerking van bijzondere gegevens op grote schaal plaatsvindt en dit een 

kernactiviteit binnen de organisatie is (bijv. zorgverleners);
• De organisatie op grote schaal mensen volgt en dit een kernactiviteit van de 

organisatie is (bijv. wifi-tracking of profilering).

• Taken:
• Informeren en adviseren;
• Toezien op naleving privacywetgeving;
• Advies verstrekken over PIA;
• Samenwerking met toezichthoudende autoriteit



Meldplicht datalekken

• Sinds januari 2016 geïmplementeerd in Wbp
• Vanaf 25 mei 2018 ook in AVG
• Boetes van EUR 820.000 naar EUR 20.000.000
• Datalekprotocol aanwezig?





Gevoelige gegevens

• Bijzondere persoonsgegevens:
• Godsdienst
• Levensovertuiging
• Ras
• Politieke gezindheid
• Gezondheid
• Seksuele leven
• Lidmaatschap vakvereniging
• Strafrechtelijke persoonsgegevens 
• Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod 

naar aanleiding van dat gedrag

• Gegevens over de financiële of economische situatie van betrokkene

• Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene

• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude



Actiepunten
1. Verwerking persoonsgegevens in kaart brengen

2. Grondslagen? Rechtmatigheid? Toestemming herzien?

3. Privacybeleid (intern en extern) opstellen

4. Kunnen betrokkenen hun rechten uitoefenen? Dataportabiliteit!

5. Datalekprotocol opstellen, testen en implementeren

6. Verwerkersovereenkomsten

7. Informatiebeveiliging

8. Risicovolle verwerkingen in kaart brengen en risicobeperkende maatregelen 
nemen

9. Cyberverzekering afsluiten?

10.Zorg voor bewustwording binnen de organisatie



Wat kan THN betekenen?
1. Informatie en advies over AVG en impact

2. Nulmeting

3. Verwerkersovereenkomsten opstellen/aanpassen

4. Commerciële overeenkomsten in relatie tot persoonsgegevens

5. Opstellen/aanpassen protocollen (denk aan datalekprotocol, camera 
toezicht)

6. Compliance checks en due diligence onderzoeken op persoonsgegevens

7. Handhavingstrajecten, meldingsprocedures AP

8. Juridische helpdesk

9. Verzorgen van workshops/interne privacytrainingen



Bedankt voor uw aandacht! Vragen?

stephanian@thna.nl

Vanaf 28 april a.s.

hovanesian@thna.nl
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