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Inleiding
De General Data Protection Regulation (GDPR), in
het Nederlands de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG), is een Europese ‘wet’ die
de omgang met persoonsgegevens reguleert. De
achtergrond daarvan is dat privacy en de bescherming van persoonsgegevens de afgelopen jaren in
de EU steeds meer beschouwd worden als fundamentele mensenrechten, op een vergelijkbaar
niveau met de vrijheid van meningsuiting en het
recht op een eerlijk proces. Dat hangt natuurlijk
samen met de opkomst van de informatiesamenleving.
Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Sommige marktpartijen spiegelen u hoge boetes voor als u tegen
die datum niet aan vereisten voldoet, maar het
doel van de AVG is niet om boetes op te leggen.
Het gaat erom dat consumenten erop kunnen
vertrouwen dat u hun gegevens goed beschermt.
Datalekken kunnen voor alle betrokkenen tot grote schade leiden. Om dat te voorkomen is het van
belang dat u de risico’s voor de betrokken personen zo veel mogelijk beperkt, door maatregelen
te nemen die voor uw bedrijf redelijkerwijs binnen
uw vermogen liggen.
In heel grote lijnen is het streven achter de AVG
dat er zorgvuldig met gegevens over personen

wordt omgegaan. Omdat een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens in veel organisaties nu
nog niet ‘ingebakken’ is, kan deze nieuwe wetgeving soms tot grote wijzigingen in de manier
van werken leiden. Hierbij zult u wellicht op een
bepaald punt juridische bijstand nodig hebben of
uw IT-beveiliging moeten uitbreiden. Beroepsfederaties kunnen u ook bijstaan met advies en het
uitwisselen van ‘best practices’.
Deze brochure helpt u om het belang van de
nieuwe verordening voor uw bedrijf te bepalen en
te onderscheiden op welke verbeterpunten u zich
kunt richten om persoonsgegevens beter te beschermen. In hoofdstuk 2 vindt u antwoorden op
voorbeelden van vragen die voor veel kmo’s direct
aan de orde zijn: hoe zit het met uw klantenbestand, kunt u klantgegevens gebruiken om producten te promoten, hoe zit het met uw leveranciers en hoe om te gaan met personeelsgegevens?
Het derde hoofdstuk legt de kernbegrippen in
de nieuwe wetgeving uit. In het vierde hoofdstuk
vindt u concrete handreikingen voor stappen die
u nu al kunt zetten. Aan de hand van de vragen
in hoofdstuk 5 kunt u controleren of u alles goed
begrepen heeft. Aan het einde van de brochure
vindt u bronnen voor meer informatie.
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Welke gevolgen heeft
de AVG voor uw
bedrijf?
We bekijken een aantal situaties
waarin persoonsgegevens aan de
orde komen.
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1. Wat met uw klantenbestand?
Vrijwel ieder bedrijf heeft bestanden met klantgegevens van natuurlijke personen. Denk aan namen, telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens, etc.
Dat zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens
en die vallen dus binnen het bereik van de AVG.

Rechtsgrond voor
de verwerking

Dataminimalisatie

Opslagbeperking

Waarvoor heeft u deze persoonsgegevens nodig?
Om uw klanten de dienstverlening te bieden die
ze hebben gevraagd. Stel dat u een bedrijf heeft
dat verwarmingsinstallaties plaatst en onderhoudt.
Veerle heeft als klant een onderhoudscontract bij u.
Om dat contract te kunnen uitvoeren, heeft u Veerles
contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) nodig.
Welke informatie mag u verzamelen?
Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor
het leveren van de dienst. Als verwarmingsinstallatiebedrijf zult u bijvoorbeeld Veerles rijksregisternummer, nationaliteit of geboortedatum waarschijnlijk
niet nodig hebben. Hoewel u dergelijke informatie
mogelijk te weten komt terwijl u de dienst uitvoert,
heeft u die gegevens strikt genomen niet nodig voor
de dienstverlening en dus mag u die niet verzamelen.
Hoe lang mag u de persoonsgegevens bewaren?
Zo lang als de gegevens nodig zijn voor uw dienstverlening. Als uw onderhoudscontract met Veerle
afloopt en alle administratieve taken zijn afgerond
(inclusief alle juridische en financiële verplichtingen),

moeten Veerles gegevens uit uw klantenbestand
verwijderd worden.
Wat kunnen klanten vragen over hun persoonsgegevens?
Klanten hebben het recht om de informatie die u
over hen verzameld heeft, in te zien. Zij mogen ook
om correctie van foute informatie vragen. Stel dat
Veerle niet langer een vaste telefoonlijn gebruikt
en van nu af aan haar mobiele telefoonnummer wil
gebruiken. U moet dan het oude, vaste telefoonnummer vervangen door het nieuwe, mobiele nummer.

Recht op inzage en
recht op rectificatie

Wie mag er toegang hebben tot de persoonsgegevens?
Alleen de mensen die deze persoonsgegevens in
uw bedrijf moeten verwerken. Ligt er een papieren
versie van uw klantenbestand op een plank waar
iedereen in uw kantoor bij kan, of is het bestand
opgeslagen op een computer die door verscheidene
medewerkers gebruikt wordt, dan is er geen sprake
van voldoende beveiligingsgaranties. U moet gepaste beveiligingsmaatregelen hanteren om ervoor te
zorgen dat de gegevens goed beschermd zijn.

Beveiliging van de
verwerking

2. Wilt u klantgegevens gebruiken om
producten of diensten te promoten?
Wellicht wilt u de gegevens die u over uw klanten
heeft, gebruiken om voor hen relevante producten of
diensten te promoten. U zou de aankoopgegevens
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Toestemming en
doel van
de verwerking

Recht op
vergetelheid

Intrekken van
toestemming en
opslagbeperking

van uw klanten kunnen analyseren en hen vervolgens
informeren over aanbiedingen of producten waarvoor zij interesse getoond hebben, of nieuwe producten waarvoor zij misschien ook interesse hebben.

gegevens niet meer echt nodig om uw diensten aan
te bieden.

Mag dat?
Dat mag als u daarvoor toestemming heeft van uw
klant. Stel u voor dat u een kruidenierszaak heeft
die een klantenkaart aanbiedt waarmee klanten
kortingen aangeboden krijgen op basis van hun
koopgedrag (wat zij kopen, hoe vaak, in welke
hoeveelheden, etc.). Peter is een klant van u. Als hij
een klantenkaart aanvraagt, moet u hem uitleggen
wat u met zijn gegevens wil doen en hij zal daarvoor
toestemming moeten geven.

Veel bedrijven schakelen de diensten van andere
bedrijven in voor ondersteuning van taken die niet
tot de kern van de bedrijfsactiviteiten behoren. Denk
aan opslag en verwerking van klantgegevens (customer relationship management, CRM) - zelfs op gratis
cloud-diensten, facturatie, bezorging bij klanten, etc.

Kunt u dit blijven doen?
Alleen zo lang als uw klanten niet hun toestemming
intrekken. Als Peter van gedachten verandert en niet
langer wil dat u zijn persoonsgegevens verwerkt,
moet u stoppen met het verzamelen van gegevens
over hem en alle informatie verwijderen die over
hem gaat.
Hoe zit het met klanten die al heel lang niets hebben
gekocht?
Als Peter zijn klantenkaart al een redelijk lange tijd
niet gebruikt heeft, kunt u de gegevens die naar
hem verwijzen beter verwijderen, want dit kan wel
opgevat worden als een impliciete intrekking van zijn
toestemming. Peter lijkt namelijk niet meer geïnteresseerd te zijn in uw diensten, dus u heeft zijn
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3. Hoe zit het met uw leveranciers?

Wat is uw rol?
Als het bedrijf dat bepaalt welke gegevens verzameld
worden en hoe, bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Het bedrijf dat de gegevens namens u verwerkt,
is de verwerker. Bent u bijvoorbeeld een bedrijf dat
online biologische producten verkoopt en huurt u
een ander bedrijf in om uw betalingen te verwerken,
dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke en het
factureringsbedrijf is de verwerker.

Verwerkingsverantwoordelijke
en verwerker

Wat zijn uw verplichtingen in dit geval?
Zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de
verwerker moeten laten zien dat ze voor een goede
bescherming van persoonsgegevens zorgen; deze
praktijken moeten dus gedocumenteerd zijn. De online bio-winkel mag alleen dienstverleners inschakelen die garanties bieden dat hij in overeenstemming
met de AVG werkt. Het factureringsbedrijf moet
kunnen aantonen dat het volgens de wet werkt, door
afdoende technische en organisatorische

Verplichtingen van
verwerkingsverantwoordelijke en
verwerker

Verwerker neemt
andere verwerker
in dienst

maatregelen te treffen om persoonsgegevens te
beschermen en bijvoorbeeld inspecties toe te laten.
Gedragscodes voor bedrijfstakken of certificeringen
kunnen tot die verantwoording bijdragen. In geval
van een datalek moet de verwerker alle noodzakelijke medewerking leveren, zoals (in ernstige gevallen)
binnen 72 uur informatie kunnen verschaffen aan
de getroffen personen. De verplichtingen moeten
contractueel vastgelegd zijn tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

4. Hoe omgaan met personeelsgegevens?

Wat als uw leverancier zelf weer een deel
uitbesteedt?
Stel dat uw webwinkel met biologische producten in
plaats van alleen een factureringsbedrijf een ander
bedrijf inhuurt dat instaat voor facturatie en bezorging. Dit bedrijf huurt een derde bedrijf in om de
daadwerkelijke bezorging van bestellingen uit te
voeren. Dezelfde verplichtingen die uw verwerker
heeft voor de bescherming van de gegevens van uw
klanten, dienen dan ook (contractueel vastgelegd)
op te gaan voor de gegevensverwerking door de
pakketdienst. Bovendien moet uw verwerker eerst
uw toestemming vragen voordat er een derde partij
ingeschakeld wordt die toegang krijgt tot de gegevens van uw klanten.

Heeft u de toestemming van uw personeel nodig?
Niet noodzakelijkerwijs, want u moet deze persoonsgegevens beheren om arbeidscontracten uit te
voeren en salarissen te betalen.

Gegevens over uw personeel zijn ook persoonsgegevens en vallen daarom eveneens onder het bereik
van de AVG. U heeft ongetwijfeld een personeelsbestand met velden als naam, geboortedatum, burgerlijke stand, kinderen, adres, telefoonnummer, nationaliteit, bankrekeningnummer, etc. Dezelfde plichten
die u tegenover klanten heeft, gaan ook hier op.

Wanneer is toestemming van uw personeel nodig?
Als u de persoonsgegevens van uw personeel wil gebruiken voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan
hun taken. Denk aan het plaatsen van pasfoto’s bij
een online profiel of het vermelden van verjaardagen
op het intranet van uw bedrijf. Eventueel is er een
addendum bij het arbeidscontract nodig om toestemming voor dergelijk gebruik van de persoonsgegevens van uw personeel te vragen.

Rechtsgrond voor
de verwerking
wettelijke
verplichting
Toestemming
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Kernbegrippen
Vrijwel ieder bedrijf verwerkt
persoonsgegevens. Heeft u
personeel, verstuurt u een
nieuwsbrief aan consumenten, of
houdt u bezoekersstatistieken van
uw website bij, dan is de AVG al
van toepassing op uw bedrijf. Uw
bedrijf is in termen van de AVG dan
‘verwerkingsverantwoordelijke’.
Besteedt u de verwerking van
personeelsgegevens uit aan
een externe partij, dan is die
derde partij ‘verwerker’. Blijft alle
gegevensverwerking binnen uw
bedrijf, dan bent u verwerker én
verwerkingsverantwoordelijke.
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1. Rechten van de betrokkenen
De personen van wie u gegevens verwerkt, heten in
AVG-termen ‘betrokkenen’. Zij hebben behoorlijk wat
rechten ten aanzien van de gegevens die u over hen
verwerkt. Bovenal moeten zij geïnformeerd worden
dat u gegevens over hen verzamelt, welke gegevens
u verzamelt en waartoe u die gegevens verzamelt
(artikel 13 en 14 AVG). Verder hebben zij:

Tot slot hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan ‘profiling’; d.i. geautomatiseerde individuele besluitvorming (art. 22 AVG).

Naast de uitvoering van een contract en wettelijke
verplichting zal toestemming van de betrokkene een
veelvoorkomende rechtsgrond zijn op basis waarvan
u gegevens van personen kunt verwerken. Die personen moeten vooraf in voor hen begrijpelijke termen
bondig geïnformeerd worden over wat u met hun
gegevens wilt doen; het moet voor hen compleet
duidelijk zijn waar zij toestemming voor geven. Hun
toestemming moet bovendien ‘vrij gegeven’ zijn, dat
wil zeggen dat voor hen essentiële onderdelen van
de dienstverlening niet afhankelijk gesteld mogen
worden van de toestemming. Tot slot moet het voor
de betrokken personen even eenvoudig zijn om hun
toestemming weer in te trekken als het was om die
te geven.

2. Wettelijke grondslag

3. Principes voor gegevensverwerking

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken;
daarvoor heeft u een ‘rechtsgrond’ nodig. Die kan
zijn dat u toestemming heeft gekregen van de betrokkenen om hun gegevens te verwerken voor een
bepaald doeleinde, dat u de gegevens moet verwer-

De AVG geeft u een aantal adviezen om te voldoen
aan de vereisten. Zo gelden onder meer de volgende
principes voor de verwerking van persoonsgegevens:

• recht op inzage in de gegevens (art. 15 AVG),
• recht op correctie van de gegevens (art. 16 AVG),
• recht op verwijdering van de gegevens
(art. 17 AVG),
• recht op beperking van de verwerking
(art. 18 AVG),
• recht op bezwaar tegen de verwerking
(art. 21 AVG),
• recht op overdracht van de gegevens naar een
andere aanbieder (art. 20 AVG).

Rechtsgrond

ken om een contract te kunnen uitvoeren, of dat u
wettelijk verplicht bent om die persoonsgegevens te
verwerken. In sommige gevallen kan de grondslag
ook het algemeen belang zijn of vitale belangen
van de betrokkenen zelf (denk bijvoorbeeld aan
medische gegevens), of kunt u een gerechtvaardigd
belang van uw bedrijf aandragen bij het verwerken
van persoonsgegevens.

• Minimaliseer de persoonsgegevens die u verwerkt
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Fig. Functionaris voor de gegevensbescherming - Bron: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
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Dataminimalisatie
Privacy by default

Privacy by design

Functionaris voor
gegevensbescherming

(dataminimalisatieprincipe). Verzamel alleen de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat u
met de verwerking nastreeft.
• Privacy is de standaardnorm in systemen (privacy
by default). Geef betrokkenen de mogelijkheid om
een positieve keuze te maken voor verzameling
van hun gegevens voor een bepaald doel (opt-in)
in plaats van deelname als standaardoptie in te
stellen (opt-out) en richt systemen zo in dat meer
gegevens dan de strikt noodzakelijke informatie
niet verzameld kunnen worden.
• Privacy is het uitgangspunt bij het bouwen van
nieuwe systemen (privacy by design). Zorg dat
persoonsgegevens goed worden beschermd,
beperk toegang van uw personeel en derden en
bewaar gegevens niet langer dan nodig.

4. Functionaris voor de gegevensbescherming
Uw bedrijf moet waarschijnlijk een onafhankelijke
‘functionaris voor gegevensbescherming’ (FG) aanwijzen, die de middelen moet krijgen om zijn taken
goed uit te oefenen. Worden er slechts heel incidenteel persoonsgegevens verwerkt, dan is een FG niet
nodig. De FG mag ook andere taken in het bedrijf
uitoefenen, mits er geen sprake kan zijn van een
belangenconflict (FG’s kunnen niet hun eigen werk
beoordelen), en u mag een FG delen met andere bedrijven. Gebruik het beslissingsschema op pagina 10
om te bepalen of uw bedrijf een FG nodig heeft.

5. Verantwoording(-splicht)
De AVG legt grote nadruk op de risico’s voor personen van wie gegevens verzameld worden en verwacht van u als gegevensverzamelaar daarom dat u
verantwoording kunt afleggen over de bescherming
die u biedt. Verantwoordelijkheid en verantwoording
afleggen (accountability) vormen de basis van al uw
verplichtingen onder de AVG. Dit wil zeggen dat u
kunt aantonen dat u de AVG toepast. Hoe toont u
dit aan? Door alles te documenteren. Documenteer
daarom alle beslissingen die u neemt rond persoonsgegevens:
• de afwegingen die u maakt over beveiliging en
infrastructuur voor gegevensverwerking,
• de redenen waarom u voor een bepaalde wettelijke
grondslag kiest,
• de afspraken die u maakt met leveranciers,
• de procedures die u hebt om rechten aan betrokkenen te garanderen.
U bent verplicht om een dataregister aan te leggen
van alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens (art. 30 AVG), maar naast het feit dat het verplicht is, is het ook een kwestie van goede bedrijfsvoering om te weten welke gegevens u verzamelt en
hoe: data zijn tegenwoordig waardevolle activa - niet
alleen voor u, maar ook voor bijvoorbeeld concurrenten en hackers.

Dataregister
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Goede gegevensbescherming is dus ook buiten wettelijke vereisten van groot belang. Eén van de eerste
vragen daarbij is: weet u wie er allemaal toegang
heeft tot de persoonsgegevens die u verzamelt? Wat
voor beleid kunt u opstellen en welke technische
mogelijkheden heeft u al ter beschikking om hier
beperkingen in aan te brengen? Deze vragen moeten
ook beantwoord zijn in uw afspraken met verwerkers (leveranciers). Op pagina 15 van deze brochure
vindt u een methode om gegevensstromen in kaart
te brengen, waarbij aandacht wordt besteed aan
de vraag wie er toegang heeft op welk punt in het
verzamelingsproces.

6. Datalekken
Stel, u heeft een bedrijf in (online) dienstverlening
en raakt persoonsgegevens kwijt, wat dan? Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand in uw bedrijf
een usb-stick heeft verloren waarop persoonsgegevens stonden of per ongeluk via e-mail een bestand
met persoonsgegevens aan de verkeerde ontvan-
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ger heeft gestuurd, of indien u een beveiligingslek
constateert in een online applicatie. Misschien bent
u wel het slachtoffer geworden van ransomware of
hackers. De AVG bevat voor datalekken verscheidene
voorschriften, naast natuurlijk het zo snel mogelijk
dichten van het lek:
• Inventariseer direct van hoeveel personen gegevens gelekt zijn, wat de aard van het lek is en hoe
ernstig de gevolgen voor de betrokkenen kunnen
zijn.
• Neem binnen 72 uur contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit via privacycommision.be.
• Informeer de personen over wie de gegevens gaan
zo snel mogelijk (afhankelijk van de omvang en de
ernst van het lek).
Voorkomen is beter dan genezen. Wees daarom
goed voorbereid: stel een beleid op om datalekken
te voorkomen en een plan B dat het mogelijk maakt
om bovenstaande AVG-voorschriften tijdig op te
volgen.

Welke stappen kunt u
zelf al ondernemen?
Om aan alle vereisten van de AVG
te voldoen zult u op een gegeven
moment wellicht hulp nodig
hebben van een juridisch specialist,
dan wel beroep doen op een
beroepsfederatie. Wat kunt u in de
tussentijd zelf al doen?
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• In kaart brengen waar en hoe u persoonsgegevens
verzamelt en een register maken van die gegevensverzamelingen.
• Uzelf de vraag stellen wat de risico’s voor de betrokkenen en voor uw bedrijf zijn als die gegevens
uitlekken.
• Maatregelen treffen om datalekken te voorkomen,
toegang te beperken en de gegevensverzameling
te minimaliseren.
• De betrokkenen duidelijk en transparant informeren over het hoe en waarom van de persoonsgegevensverzameling.
• Indien nodig: een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen.
• Indien nodig: een gesprek met een AVG-expert
voorbereiden
Dit hoofdstuk kan u helpen om alvast zelf in kaart
te brengen welke persoonsgegevens u verzamelt.
Door een aantal vragen te doorlopen, creëert u uw
eigen overzicht van gegevensstromen. Dit overzicht
kunt u vervolgens gebruiken om een gesprek voor te
bereiden met een AVG-expert, waarin u kunt verifiëren in welke mate u al aan de AVG voldoet en welke

stappen u nog moet nemen. Op die manier betaalt u
alvast geen kosten voor het maken van het overzicht
zelf.

1. Overzicht van uw gegevensstromen
De onderstaande methode toont aan de hand van
een voorbeeld hoe u zelf al snel in kaart kunt brengen welke gegevens u verwerkt, via welke middelen,
hoe die beveiligd zijn en wie er allemaal toegang tot
de data heeft. Het voorbeeld gaat over een situatie
waarin de personeelsafdeling (HR) sollicitatiebrieven
bewaart voor toekomstige vacatures: de brieven
komen binnen per e-mail, worden geprint en in een
onafgesloten archiefkast bewaard.
Deze methode brengt de gegevensverwerkingsactiviteiten in kaart voor één verwerkingsdoel per keer.
Vanwege de eenvoud van de methode kan deze in
relatief korte tijd door ongetrainde personen, bijvoorbeeld in een kleine afdeling, worden toegepast
om verwerkingen van persoonsgegevens uit te tekenen. De methode wordt voor ieder verwerkingsdoel
herhaald. Een belangrijke voorwaarde, die de AVG
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ook stelt, is dus dat u eerst bepaalt voor welk doel u
persoonsgegevens bewaart (stap nul).
In het voorbeeld zijn er alleen mensen in uw eigen
bedrijf die toegang hebben tot de persoonsgegevens (de sollicitatiebrieven). Weet dat in onze steeds
verder geconnecteerde economie andere partijen
ook toegang tot de door u verzamelde data kunnen
hebben, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van
‘cloud’-diensten zoals Google Docs.
De AVG vereist dat u een register aanlegt van de verwerkingsactiviteiten. Aan het einde van de brochure,
bij de praktische handreikingen, vindt u een voorbeeld van een register van de verwerkingsactiviteiten, dat u kunt vullen met behulp van de overzichten
die u via de methode hierboven gemaakt heeft.
Aan het einde van deze 'mapping' weet u wie er allemaal betrokken is bij uw gegevensverwerkingen. U
kan dit overzicht gebruiken om na te gaan of u voor
iedere organisatie duidelijke afspraken hebt m.b.t.
persoonsgegevensbescherming.

2. Mogelijke vragen voor een AVG-expert
Benodigd: groot wit vel, zwarte stift, post-its in drie kleuren.

Stap 1:
Gebruik post-its om de verschillende plaatsen waar u
persoonsgegevens hebt in kaart te brengen.
• Omschrijf iedere plaats.
• Schrijf op hoe u de gegevens hier beveiligd hebt.
(Gele post-its in het voorbeeld.)
Stap 2:
Gebruik post-its in een tweede kleur om te
visualiseren hoe gegevens van één plaats naar een
andere worden overgebracht.
• Omschrijf iedere overdrachtsmethode.
• Schrijf op hoe u de gegevens hier beveiligd hebt.
(Groene post-its in het voorbeeld.)
Stap 3:
Gebruik post-its in een derde kleur om aan te geven
wie er toegang hebben tot de plaatsen waar gegevens
te vinden zijn.
• Omschrijf de personen/groep.
(Rode post-its in het voorbeeld.)
• Omcirkel de plaatsen die door dezelfde organisatie
beheerd worden en zet daar een naam bij.

personeelsafdeling
Sollicitatie per
e-mail
onbeveiligd

Mailbox
personeelsafdeling
wachtwoord

ons
bedrijf

Printpapier
onbeveiligd
Archiefkast
onbeveiligd
iedereen op
ons kantoor

Aan de hand van uw overzicht van gegevensverwerkingen kunt u de volgende vragen stellen:
• Is de rechtsgrond die ik heb gekozen voor de
verwerking de meest geschikte? Is er misschien een
andere rechtsgrond die ik beter kan kiezen?
• Als toestemming van de betrokkenen nodig is:
• Is de formulering van mijn toestemmingsverzoek duidelijk en begrijpelijk genoeg?
• Omvat het toestemmingsverzoek alle vereisten
van de AVG? Wat moet ik (nog meer) vermelden en hoe kan ik dat het best formuleren?
• Is de manier waarop ik toestemming vraag in
lijn met de AVG? Hoe hoor ik toestemming te
vragen?
• Ga ik wel goed om met de mogelijkheid om
toestemming in te trekken? Zijn er nog andere
stappen die ik daarvoor moet zetten?
• Zijn de manieren waarop ik persoonsgegevens
opsla en verwerk in overeenstemming met de
AVG? Aan welke beveiligingsmethoden en andere
verbeteringen in mijn workflow kan ik nog denken?
Moet mijn team op een andere manier georganiseerd worden?
• Voldoen de contracten die ik met mijn leveranciers
en cliënten heb aan alle verplichtingen die de AVG
stelt? Moet ik mijn contracten nog op enig punt
aanpassen?
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Welke van de volgende gegevens zijn persoonsgegevens?
opgenomen telefoongesprekken

Cookies zijn een gegevensdrager of opslagmedium, dus ze bevatten op zich geen
persoonsgegevens, tenzij deze er in zijn opgeslagen. Enkel van 'aantal bezoeken
(aan website of fysieke locatie)' kan u zeker zijn dat dit geen persoonsgegevens
zijn.

MAC-adressen van apparaten
IP-adressen

Welke van de volgende gegevensverwerkingen vallen onder de AVG?

gebruikersnamen en wachtwoorden

een lijstje e-mailadressen opslaan op een pc

cookies

een lijstje e-mailadressen gebruiken om reclame te sturen

aantal bezoeken (aan website of fysieke locatie)

een lijstje e-mailadressen ordenen voor een betere structuur

statistieken van demografische gegevens

een lijstje e-mailadressen updaten

hashes (beveiligd opslaan) van persoonlijke informatie, zoals
telefoonnummers

een lijstje e-mailadressen aan een collega mailen

locatiedata
unieke identificatiecodes
alle gegevenstypes hierboven
Feedback:
Persoonsgegevens zijn alle data die het mogelijk maken een persoon uniek aan te
wijzen - ook als u niet degene bent die dat kan, maar bijvoorbeeld wel een internetprovider of een gemeentebeambte. MAC- en IP-adressen zijn dus persoonsgegevens omdat ze uniek zijn voor een apparaat en er instanties zijn die aan de
hand daarvan kunnen bepalen door welke perso(o)n(en) dat apparaat gebruikt
wordt.

een lijstje e-mailadressen aan een derde partij verkopen
een lijstje e-mailadressen hashen (beveiligd opslaan)
een lijstje e-mailadressen verwijderen
Feedback:
Verwerken van persoonsgegevens is iedere vorm van bewerking in de ruimste zin.
Ook verwijderen en anonimiseren zijn dus vormen van verwerking van persoonsgegevens. De gehele opsomming bestaat dus uit verwerkingen volgens de AVG.
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Heeft u de informatie tot hier begrepen? Bent u klaar voor de AVG? Test uzelf!

EERSTE HULP BIJ DE AVG

Onder welke omstandigheden mag u persoonsgegevens verwerken zonder
toestemming van de betrokkene?
De persoonsgegevens zijn al eerder verzameld en worden verwerkt voor
een nieuw doel.
De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om een contract met de
betrokkene voor te bereiden of na te komen.
Verwerking van persoonsgegevens is nodig om aan een wettelijke plicht
te voldoen.
De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om iemands vitale belangen te beschermen.
De persoonsgegevens zijn al eerder verzameld en worden verwerkt voor
een doel dat nauw gerelateerd is aan het doel waarvoor ze verzameld
zijn.
Verwerking van persoonsgegevens is nodig om gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf te behartigen.
De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om een taak van algemeen belang te vervullen.
Het mag in alle omstandigheden hierboven.
Het mag in geen van de omstandigheden hierboven.
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Feedback:
Het enige geval hierboven dat niet mag, is het geval waarin persoonsgegevens
die voor het ene doel verzameld zijn voor een compleet ander doel verwerkt
worden. Het verder verwerken van persoonsgegevens is wel toegestaan als aan
een aantal voorwaarden voldaan wordt, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe doel
gerelateerd is aan het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen
gevolgen voor de betrokkenen zijn. Bovendien moeten er voldoende waarborgen
voorzien worden, zoals encryptie (versleuteling van de gegevens) of pseudonimisering (d.i.: namen vervangen door codes of nummers). Het is zeker een goed
teken als de mogelijkheid van verdere verwerking al vermeld werd in het verzoek
om toestemming.
Hoewel persoonsgegevens verwerkt mogen worden om gerechtvaardigde belangen van het bedrijf te behartigen, is dit een complex geval. Over het algemeen
gaat het dan om situaties waarin de betrokkenen kunnen verwachten dat hun
gegevens verwerkt worden voor dit doel (zoals fraudedetectie, of als de betrokkenen voor het bedrijf werken) en hun rechten onder de AVG kunnen uitoefenen,
waaronder het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Bovenal is van
belang dat de belangen van de betrokkenen (aantoonbaar) afgewogen zijn tegen
de belangen van het bedrijf. Die belangenafweging moet gedocumenteerd worden en aan de betrokkenen ter beschikking worden gesteld.

De betrokkene moet actief toestemming geven, dat wordt niet stilzwijgend aangenomen en er zijn geen alvast aangevinkte vakjes.

iedere verwerking apart toestemming hebben gegeven. De vierde optie is ook
niet correct, omdat u ook verantwoordelijkheid draagt voor verwerkingen die niet
tot uw kerntaken behoren. De overige opties zijn noodzakelijke aspecten van het
vragen van toestemming, maar ieder op zichzelf niet voldoende.

Voor ieder verwerkingsdoel is er een specifiek toestemmingsverzoek.
De betrokkenen kunnen heel handig met één handeling toestemming
geven voor verschillende verwerkingen.
Voor diensten die niet tot onze kerntaken behoren, vragen wij geen
toestemming.
De betrokkenen worden geïnformeerd over hun rechten.
De betrokkenen worden erover geïnformeerd dat zij hun toestemming
kunnen intrekken.
De betrokkenen kunnen hun toestemming eenvoudig intrekken met
een formulier dat sterk lijkt op het formulier waarmee zij toestemming
hebben gegeven.
Feedback:
U moet kunnen bewijzen dat de betrokkenen vrijelijk toestemming hebben gegeven. Die toestemming moet op een specifieke manier gevraagd worden:
• De betrokkenen moeten volledig begrijpen waar zij toestemming voor geven.
• De toestemmingsvraag moet duidelijk onderscheiden worden van andere
aangelegenheden en in een begrijpelijke en toegankelijke vorm gepresenteerd
worden.
• De betrokkenen hebben het recht hun toestemming in te trekken.
• De toestemming mag onder geen enkele druk gegeven worden.

Wat bepaalt of u verantwoordelijke voor de verwerking bent?
De verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt de middelen van de
verwerking van persoonsgegevens.
Er kunnen verscheidene verantwoordelijken voor persoonsgegevensverwerking tegelijkertijd zijn.
Alle antwoorden hierboven zijn juist.
Alle antwoorden hierboven zijn onjuist.
Feedback:
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking bepaalt het hele
verwerkingsproces, terwijl de verwerker maar een deel daarvan voor zijn rekening
neemt. Als er verscheidene partijen zijn die het proces bepalen, dan kunnen zij
gezamenlijke verantwoordelijken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een pensioenverzekeraar met wie u samenwerkt om uw personeel te verzekeren.

Gezien deze vereisten is de derde optie incorrect; de betrokkenen moeten voor
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Op welke manieren verkrijgt u nu toestemming van de betrokkene?

EERSTE HULP BIJ DE AVG

Welke van de volgende procedures heeft u al paraat?
Niet
ingevoerd

In de maak

Volledig
ingevoerd

Niet van
toepassing

Een privacybeleid dat duidelijk uitlegt hoe en waarom we persoonsgegevens
verwerken.
Een toestemmingsprocedure voor ouders van jonge
kinderen.
Een procedure voor het
recht op inzage van betrokkenen.
Een procedure voor de rechten op rectificatie en verwijdering van betrokkenen.
Een procedure voor tijdige
reactie op verzoeken om
inzage, rectificatie of verwijdering.
Een procedure om de
verwerking te stoppen van
gegevens van iemand die
toestemming intrekt.
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Feedback:
Procedures die u nog niet heeft ingevoerd, kunnen op uw ‘to do list’. Mogelijk zijn
niet al deze procedures aan de orde voor de gegevensverwerking in uw bedrijf;
zie dit overzicht dan als een aanleiding om na te denken over wat u wel nog met
interne afspraken kunt verbeteren. Heeft u al deze procedures al paraat, dan bent
u goed op weg. Welke procedures verder nodig zijn, hangt wederom af van de
specifieke verwerkingen die zich voordoen in uw bedrijf.

Kunt u drie verschillende soorten risico’s noemen voor betrokkenen van
datalekken?
a.
b.
c.

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Feedback:
Datalekken kunnen van uiteenlopende aard zijn: ongeoorloofde toegang van een
(ex-)medewerker (of een medewerker van een partner met wie u samenwerkt),
hacking, verlies of diefstal van een apparaat of gegevensdrager, per ongeluk
e-mailen van een verkeerd bestand of aan de verkeerde persoon, etc.
In de overwegingen die bij de AVG gevoegd zijn, worden voorbeelden gegeven
van risico’s die betrokkenen daardoor kunnen lopen:
• discriminatie,
• identiteitsfraude of andere fraude,
• financiële schade,
• reputatieschade,
• verlies van vertrouwelijkheid van gegevens,
• ongewenste ongedaanmaking van pseudonimisering
en andere economische of maatschappelijke schade.

Niet
ingevoerd

In de maak

Volledig
ingevoerd

Niet van
toepassing

Opslagbeperkingen en
verwijderprocedures voor
gegevens die niet meer
gebruikt worden.

Gegevensverzameling wordt
beperkt tot het minimaal
noodzakelijke.

Een procedure om persoonsgegevens te de-identificeren als identiteiten niet
meer nodig zijn.

Onze gegevens worden
gepseudonimiseerd of versleuteld.

Regelmatige privacytraining
voor alle medewerkers die
met persoonsgegevens
werken.

Toegang wordt beperkt tot
alleen diegenen die toegang
tot specifieke data nodig
hebben.
We hebben complete en
up-to-date overzichten van
al onze gegevensstromen.
Procedures voor tijdige
detectie, analyse en rapportage van datalekken.

Feedback:
Dataminimalisatie (de eerstgenoemde maatregel) is een basisprincipe van de
AVG. Verder moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken organisatorische en technische maatregelen treffen om risico’s voor betrokkenen te
minimaliseren. Welke maatregelen precies afdoende zijn, is afhankelijk van het
bedrijfstype, de kosten, de ‘state of the art’ (van beveiligingssoftware bijvoorbeeld), de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, de omvang van
eventuele schade en de waarschijnlijkheid dat de risico’s zich zullen voordoen.
Zowel verantwoordelijken als verwerkers moeten beveiligingsmaatregelen treffen.

Goede overeenkomsten
met externe organisaties die
(een deel van) onze verwerking van persoonsgegevens
uitvoeren.
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Welke technische en/of organisatorische maatregelen heeft u al getroffen
om persoonsgegevens te beschermen?

Meer informatie
Hieronder vindt u aanvullende
hulpbronnen die ter beschikking
worden gesteld door nietcommercieel gerichte organisaties om
u op weg te helpen met de AVG. U
vindt de meest toegankelijke bronnen
bovenaan.
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Het Verbond van Belgische Ondernemingen biedt
een brochure die de belangrijkste principes van de
AVG samenvat.
UNIZO organiseert in heel Vlaanderen en Brussel
infosessies. UNIZO heeft daarnaast een website
ontwikkeld specifiek voor GDPR. Hier vindt u: kennismateriaal (video, snelwijzer, FAQ’s), GDPR-scan voor
je onderneming, stappenplan naar GDPR-compliance
met modellen.
De GDPR CheckUp van de Cyber Security Coalition
is een online test waarmee u snel uw kennis van de
AVG-principes kunt testen en de mate waarin uw
organisatie klaar is voor een correcte toepassing van
de AVG.
Agoria biedt een GDPR Compass, een vragenlijst die
bedrijven helpt identificeren hoe ver ze staan met
betrekking tot de AVG, welke risico’s er zijn aangaande hun gegevensverwerkingsactiviteiten en welke
maatregelen nog genomen moeten worden om aan
de AVG te voldoen. Via de vragenlijst worden gebruikers ook aan de hand genomen langs AVG-concepten en -terminologie.
Op de Agoria-website staat ook een serie blogs over
een stapsgewijze aanpak van de AVG.
• Een GDPR-Team en/of Data Protection Officer en
zijn team
• Inventariseren en register
• Informatieplicht en transparantie

FeWeb biedt een brochure aan haar leden over de
AVG. Daarnaast biedt FeWeb een toolkit met een
'Verwerkersovereenkomst, Privacy & Cookie Policy &
Disclaimer' op maat van webbedrijven en GDPR-opleidingen via de FeWeb Academy.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kortweg Privacycommissie (en vanaf
25 mei 2018: de Gegevensbeschermingsautoriteit),
biedt een toegankelijke brochure aan over voorbereiding voor de AVG in 13 stappen, een gids voor
kmo’s, en verschillende andere informatiebronnen
over meer geavanceerde onderwerpen.
Het gegevensbeschermingsportaal van de Europese
Commissie biedt toegankelijke informatie (in het
Engels) over de AVG in de vorm van 'Veelgestelde
Vragen'.
Voor de volledigheid, de volledige tekst van de AVG.

Lees je deze brochure op papier? Download de interactieve versie op de website: www.ict-kmo.be om alle
links te raadplegen.

Praktische
handreiking:
verwerkingsregister
U kunt een template voor een
verwerkingsregister downloaden via
de onderstaande link:
• verwerkingenregister KMO template (xls)

Leden

www.cipkmo.be

www.sirris.be

www.feweb.be

www.unizo.be

www.imec.be

www.vsp-vzw.org

www.wtcb.be

ICT-KMO vzw
Celestijnenlaan 300 C
B-3001 Heverlee (Leuven)
016 36 02 70
info@ict-kmo.be
www.ict-kmo.be

