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Nu: Richtlijn 95/46/EG

Straks: Verordening 2016/679

 Implementatiewet AVG en
Veegwet AVG (beleidsneutrale
implementatie)



Artikel 99 Verordening 2016/679 (AVG)

1.Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

2.Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

25 mei 2016 is de verordening inwerking getreden maar pas
vanaf 25 mei 2018 van toepassing



 Uitgebreidere werking

 Meer verplichtingen voor verantwoordelijke en
bewerker

 Meer rechten voor betrokkene

 Stevige bevoegdheden toezichthouders.



 Verantwoordelijke; (verwerkingsverantwoordelijke)

 Bewerker; (verwerker)

 Betrokkene.



 Documentatieplicht, register bijhouden:
De gegevens over de verantwoordelijke; doel van de verwerking;

categorieën van persoonsgegevens; bewaartermijnen van de
persoonsgegevens; ontvangers van de persoonsgegevens;
algemene beschrijving van de genomen technische en
organisatorische maatregelen.

 Geen algemene meldplicht meer AP.

 Aantonen dat de verwerkingen binnen organisatie
overeenkomen met beginselen.

 Toestemming strenger geregeld.

 Bewerkersovereenkomst, meer concreet.



Bewerkersovereenkomst

Verantwoordelijke mag alleen werken met bewerkers die
afdoende garanties bieden mbt toepassen van passende
en technische /organisatorische maatregelen.

Subbewerkers alleen mogelijk met toestemming
verantwoordelijke.

Boete bij ontbreken bewerkersovereenkomst.

Moet schriftelijk of elektronisch zijn vastgelegd.



AVG benoemt welke punten moeten zijn opgenomen in een
bewerkersovereenkomst:

de persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt op basis van
schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke;

bewerker moet vertrouwelijkheid waarborgen;

alle in de AVG genoemde beveiligingsmaatregelen neemt;

sub-bewerker alleen met instemming van de verantwoordelijke;

bijstand verlenen bij verzoeken om uitoefening van de rechten van
betrokkenen;

bijstand verlenen op het gebied van de verplichtingen rondom beveiliging;

bij einde overeenkomst, verwijdering of retourneren van de
persoonsgegevens, tenzij verwijderen niet mag;

audits en andere manieren om nakoming van verplichtingen aan te kunnen
tonen.



 Verwerking moet rechtmatig, behoorlijk en transparant
zijn, juist zijn, beperkt tot dat wat noodzakelijk is, voor
welbepaalde uitdrukkelijk omschreven doeleinden
(doelbinding), passende beveiliging, niet langer bewaren
dan noodzakelijk.

 Verwerking is alleen rechtmatig indien is voldaan aan
voorwaarden in de AVG.

 Ook in de AVG verwerkingsverbod bijzondere gegevens,
waaronder gezondheidsgegevens, tenzij toestemming
etc.. Implementatiewet zal hier verder op ingaan.

 Verplichting privacy by design/privacy by default.



 In Wbp?

 Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA)
Rijksdienst. (Verplichting voor rijksoverheid bij
nieuwe wetgeving)

 Wat houdt het in volgens AP? Nadenken over
vragen als:

 wat de impact is van het beoogde project op de privacy van de betrokkenen
(de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt);

 wat de risico’s zijn voor de betrokkenen en voor de organisatie;

 of er, gegeven de doelstellingen van het project, ook een aanpak mogelijk
is die minder gevolgen heeft voor de privacy.



 Doelen PIA volgens AP:
 minder gevolgen van toezicht en handhaving;

 betere kwaliteit gegevens;

 betere dienstverlening;

 betere besluitvorming;

 meer privacybewustzijn binnen uw organisatie;

 betere haalbaarheid van een project;

 meer vertrouwen van bijvoorbeeld uw klanten en werknemers in
hoe u hun persoonsgegevens verwerkt en hun privacy
respecteert;

 betere communicatie over privacy en de bescherming van
persoonsgegevens.



 artikel 35 AVG:
‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’:

“Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een verwerking

waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard,
de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk
een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen voert de verwerkingsverantwoordelijke
vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de
beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van
persoonsgegevens. Eén beoordeling kan een reeks
vergelijkbare verwerkingen bestrijken die vergelijkbare hoge
risico's inhouden.”



 Niet altijd verplicht

 Voorafgaand aan de verwerking

 Wanneer de verwerking waarschijnlijk een
hoog risico zal inhouden, gelet op aard,
omvang, context en doeleinden

 In het bijzonder wanneer nieuwe
technologieën worden gebruikt



 Wanneer in ieder geval verplicht? Art. 35 lid 3:

* beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke

personen, waar besluiten op worden gebaseerd en
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of op vergelijkbare
wijze wezenlijk treffen.

* verwerking op grote schaal van bijzondere categorieën
gegevens

* stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar
toegankelijke ruimten

 Toezichthouder zal lijsten publiceren wanneer
wel/geen PIA nodig is.



 FG/Data Protection Officer (DPO)

 Verplichting, maar wanneer?
* de verwerking wordt verricht door een

overheidsinstantie of overheidsorgaan

* verantwoordelijke of bewerker hoofdzakelijk belast is met
verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun
doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote
schaal van betrokkenen vereisen

* de verantwoordelijke of de bewerker is hoofdzakelijk belast met
grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van

gegevens



 Let op: vrijwillige FG voldoet aan dezelfde regels
als verplichte FG

 Vereisten:
* professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn
deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de
praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de
in de Verordening bedoelde taken te vervullen



 Taken:
• Informeren en adviseren over verplichtingen uit hoofde van de AVG;

• Toezien op naleving van de verplichtingen uit AVG;

• Advies verstrekken over PIA en toezien op uitvoering daarvan;

• Samenwerken en contact onderhouden met AP.





 Per 1 januari 2016: Meldplicht datalekken

 Melding bij AP zodra er ernstig datalek is

 (Soms) melding aan betrokkene

 Wat is een datalek? Artikel 34a Wbp “een inbreuk op de
beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de
bescherming van persoonsgegevens.”

 Indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben
voor de levenssfeer wordt de betrokkene onverwijld in kennis
gesteld.





 Wie moet melden? Verantwoordelijke

 Onverwijld (binnen 72 uur)

 Bij het Meldloket Datalekken van de AP.



 Wat wel? (volgens AP/wetgever)

• Een medewerker verliest een laptop met onversleutelde, financiële
klantgegevens;

• Een hack waarbij klantgegevens/wachtwoorden zijn ontvreemd;

• Hack in een overheidsdatabase met gevoelige persoonsgegevens
waardoor onbevoegden toegang hebben

• Diefstal van een versleutelde laptop met financiële gegevens van
een financieel adviseur. Wachtwoord was niet gecompromitteerd
maar geen back-up.



• Een internetprovider biedt klanten de mogelijkheid om details van
hun account te zien. Door een fout kon iedereen deze gegevens
inzien. Vanwege gebrek aan een sluitende logging is hier niet vast
te stellen of dat daadwerkelijk is gebeurd.

• Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen
was per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid.
Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op
straat en verstrekte ze aan andere personen.



 Wat niet? (volgens AP)

- Een brief met daarin persoonsgegevens wordt naar een

foutief adres gestuurd, en wordt ongeopend retour gezonden.

- Het zoekraken of hacken van de ledenadministratie van een

sportvereniging.

- Als ziekenhuispersoneel gebruik maakt van het wachtwoord van
een arts om toegang te krijgen tot medische persoonsgegevens.

- Iemand laat een koffer met daarin persoonsgegevens achter in
de trein. De koffer is voorzien van een deugdelijk slot, en komt
via 'gevonden voorwerpen' ongeopend terug bij de rechtmatige
eigenaar.



 Wat gaat er veranderen onder de AVG?

 Er is wederom een meldplicht datalekken

 Inbreuk moet gemeld worden tenzij het niet
waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico is voor
de rechten en vrijheden.

 Inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor rechten
en vrijheden inhoudt moet de inbreuk onverwijld
worden medegedeeld aan de betrokken

 Melding zonder onredelijke vertraging en indien
mogelijk binnen 72 uur, na kennisname inbreuk.



 Vroeger College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) nu Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 Wat mag de AP?

* plaatsen betreden / woningen betreden zonder

toestemming bewoner (met volmacht College)

* vorderen van inlichtingen

* inzage vorderen in gegevens/bescheiden

 Er bestaat een medewerkingsplicht voor een
ieder.



 Voor 1 januari 2016:

* Last onder bestuursdwang/dwangsom (65

Wbp.)

* Boete van ten hoogste

EUR 4.500 (+ beperkte reikwijdte)



 Vanaf 1 januari 2016, hogere boetes mogelijk

* Boetemaxima van: 20.500, 820.000 en 900.000,

(art. 66 Wbp en Tw. )

* Indien hoogste categorie geen passende sanctie: 10%
jaaromzet.

* Eerst bindende aanwijzing, tenzij



 Bevoegdheden en taken AP onder AVG, min of
meer hetzelfde als nu.

 Boetebevoegdheid AVG:
* EUR 10 miljoen of 2% wereldwijze omzet

* EUR 20 miljoen of 4% wereldwijde omzet

Boete kan ook worden opgelegd aan bewerker (!)
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