IS UW

BEDRIJF

GEREED
VOOR DE AVG?

Binnenkort verandert de manier waarop
persoonsgegevens worden verwerkt, omdat
bedrijven vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen
aan de nieuwe AVG (Algemene Verordering
Gegevensbescherming). Lees onze gids om uw
bedrijf voor te bereiden op de nieuwe EUregelgeving voor gegevensbescherming.

VAN WET BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
NAAR AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de EU de Europese Algemene
Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG). De
AVG is opgesteld door de EU en wordt automatisch van
kracht. Lidstaten hoeven deze regelgeving niet
afzonderlijk te implementeren.
Op wie is de AVG van toepassing?
De AVG is van toepassing op bedrijven die goederen of
diensten leveren aan betrokkenen binnen de EU en bedrijven
die het gedrag van betrokkenen in de EU volgen. Zowel
verwerkingsverantwoordelijke als verwerkers van gegevens
moeten zich aan de regelgeving houden. Bovendien wordt
de territoriale reikwijdte van bedrijven die aan de regelgeving
moeten voldoen aanzienlijk uitgebreid.

Nog nooit gehoord van de AVG?
In een recent onderzoek uitgevoerd door de
overheid, Cyber Security Breaches Survey 2017, is
aangetoond dat grotere bedrijven veelal op de
hoogte zijn, maar kleinere bedrijven zich ‘vaak’ niet
bewust zijn van de AVG.

De regelgeving is niet meer gericht op het gebruik van
apparatuur binnen EU-lidstaten, maar de aandacht is nu
gevestigd op degenen die informatie over EU-ingezetenen
verzamelen. Veel bedrijven buiten de EU vallen niet onder de
WBP maar richten zich wel op markten of personen binnen
de EU. Zij vallen wel onder de AVG, ondanks dat ze niet in de
EU zijn gevestigd en hier geen apparatuur gebruiken.
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IN DEZE GIDS
Het duurt niet lang meer voordat de AVG wordt geïmplementeerd. Bovendien moeten bedrijven na 25
mei 2018 echt voldoen aan deze richtlijnen en is er geen overgangsperiode. Daarom hebben we deze
handige brochure voor het MKB gemaakt. Hierin leest u welke acties u nu moet ondernemen en wat er
gebeurt als uw bedrijf onder de nieuwe regelgeving wordt getroffen door een datainbreuk.
1. Wat is de AVG en hoe is deze regelgeving op u van toepassing?
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2. Wat moet u als bedrijf doen om te voldoen aan de AVG?
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3. Wat gebeurt er als u wordt getroffen door een datainbreuk onder de AVG-regelgeving?
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4. Wat zijn de gevolgen als u niet voldoet aan de AVG?
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5. Waar vindt u meer informatie en ondersteuning voor het MKB?
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Lees verder en zorg dat uw bedrijf er klaar voor is vóór 25 mei 2018.

Denk eraan, bedrijven moeten
na 25 mei 2018 echt voldoen
aan deze richtlijnen. Er is geen
overgangsperiode.
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1. WAT IS DE AVG

EN HOE IS DEZE OP U VAN
TOEPASSING?

De AVG is ontwikkeld om rechten inzake
gegevensbescherming voor personen te waarborgen. Er wordt
in de hele EU één set regels geïntroduceerd met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven. Dit
betekent dat als uw bedrijf persoonsgegevens bewaart, zoals
namen, adressen, HR-documenten, klantenlijsten en zelfs
online identificatie zoals IP-adressen van computers, u zich
wellicht moet houden aan bepaalde vereisten van de AVG.

Als u kunt laten zien dat uw
bedrijf voorop loopt, heeft
u mogelijk een
concurrentievoordeel ten
opzichte van uw
branchegenoten als het
aankomt op zakelijke
aanbestedingen.

1.1. Wordt mijn bedrijf vrijgesteld?
Als u een MKB bedrijf heeft, betekent dit niet dat u buiten het
bereik van de AVG valt. Ongeacht de grootte van uw bedrijf, moet
u zich aan de regels voor gegevensbescherming houden. Toch
wordt in de AVG rekening gehouden met het feit dat het MKB op
sommige gebieden minder bronnen heeft en een kleiner risico
vormt. Daarom wordt het MKB vrijgesteld van enkele strenge
maatregelen (zoals de vereiste om een functionaris voor
gegevensbescherming te benoemen – zie sectie 2.9). Bovendien
geldt dat zelfs als uw bedrijf is vrijgesteld van een maatregel, maar
u een contract heeft met een groter bedrijf dat niet is vrijgesteld, uw
bedrijf mogelijk toch moet voldoen aan het hogere niveau van
gegevensbescherming dat wordt gedefinieerd in de AVG.
Ook zien we dat grotere bedrijven zich voorbereiden op de
komst van de AVG en bedrijven in hun toeleveringsketen
contractueel willen verplichten om te voldoen aan bepaalde
vereisten met betrekking tot gegevensbeveiliging.
Als u kunt laten zien dat uw bedrijf voorop loopt, heeft u
mogelijk een concurrentievoordeel ten opzichte van uw
branchegenoten als het aankomt op zakelijke
aanbestedingen.
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2. WAT MOET UW

BEDRIJF DOEN OM TE
VOLDOEN AAN AVG?

Alle MKB bedrijven moeten meerdere eenvoudige
stappen uitvoeren om vóór 25 mei 2018 te voldoen aan
de regelgeving.
2.1. Weet welke gegevens u bewaart, waar ze vandaan
komen en waar ze naartoe gaan
Ten eerste is het belangrijk dat u begrijpt en registreert welke
persoonsgegevens uw bedrijf bewaart, hoe deze gegevens
zijn vastgelegd, hoe ze worden bewaard, hoe u ze gebruikt en
waar ze naartoe gaan. De Europese wetgever difinieert
‘persoonsgegevens’ als: ‘... alle informatie over een persoon
met betrekking tot zijn of haar privé-, beroeps- of openbare
leven. Het kan gaan om informatie zoals een naam, een foto,
een e-mailadres, bankgegevens, uw posts op sociale
netwerken, uw medische gegevens of het IP-adres van uw
computer’. De definitie van ‘persoonsgegevens’ is in de
AVG breder dan in de WPB en omvat IP-adressen,
apparaat-id's, locatiegegevens en genetische en
biometrische gegevens.
2.2. Hebt u toestemming nodig?
Als u toestemming nodig hebt om de persoonsgegevens van
een betrokkene te verwerken (bijvoorbeeld voor
marketingdoeleinden), wordt dit met de AVG veel moeilijker.
De definitie van toestemming is aangescherpt en het moet
nu ‘ondubbelzinnig’ zijn wanneer de betrokkene
toestemming geeft. En als u toestemming nodig heeft, moet
u dit ook met terugwerkende kracht vragen aan bestaande
betrokkenen.
Bovendien moeten verzoeken tot toestemming geheel op
zichzelf worden aangeboden, zodat ze niet meer kunnen
worden verborgen binnen andere beleidsregels of kleine
lettertjes op uw website.
Wanneer u toestemming nodig heeft om persoonsgegevens te verwerken, is het essentieel dat u kunt
bewijzen hoe u de toestemming heeft verkregen. Stilte,
vooraf geselecteerde vakjes of inactiviteit zijn geen geldige
manieren meer en (toekomstige) klanten moeten op een
duidelijkere manier toestemming geven (bijvoorbeeld door een
vakje te selecteren).
Denk na over:
DOf en zo ja, hoe u op dit moment toestemming verkrijgt;
DIn welke opzichten uw processen moeten worden
gewijzigd zodat u gegarandeerd kunt laten zien waar,
wanneer en hoe u op een passende manier toestemming
hebt gekregen om persoonsgegevens te verwerken.

2.3. ICT en gegevensbescherming
Onder de AVG moet rekening worden gehouden met
gegevensbescherming en moet dit vanaf het begin worden
geïmplementeerd in systemen en processen. Dit geldt voor de
manier waarop computersystemen worden ontwikkeld en ook
voor beleidsregels en procedures die worden gehanteerd
voor het gebruik van deze systemen.
Een van de elementen die veel meer ruimte en aandacht
krijgt in de AVG is het gebruik van versleuteling.
Dit staat bovenaan de lijst met voorgestelde
beveiligingsmaatregelen. Als versleuteling breed wordt
toegepast, kan het risico op boetes worden verlaagd in het
geval van een datainbreuk.
2.4. Recht op gegevenstoegang
Betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot
hoe u omgaat met hun persoonsgegevens.
Zorg dat u de juiste processen en systemen
implementeert, zodat u binnen de nieuwe termijn (een
maand) kunt voldoen aan de rechten van betrokkenen.
Personen hebben het recht om:
D Toegang te krijgen tot hun data;
D Onjuiste gegevens te rectificeren;
D Bezwaar te maken tegen het verwerken van gegevens
(onder bepaalde omstandigheden b.v. marketing);
D Gegevens te exporteren in een format, dat kan worden
gebruikt in een andere IT omgeving;
D Alle gegevens over een persoon onder bepaalde
omstandigheden volledig te verwijderen.
2.5. Weet wat een datainbreuk inhoudt
Zorg dat u en uw medewerkers begrijpen wat een
datainbreuk inhoudt (zie punt 3) en stel een proces op
waarmee inbreuken intern worden gesignaleerd en
geëscaleerd. Dit is heel belangrijk als u wilt voldoen aan de
strikte termijn voor een respons die is vastgesteld in de
AVG.
Train uw medewerkers, maar probeer ook een cultuur te
ontwikkelen waarin ze zich genoeg op hun gemak
voelen om hun eigen fouten te melden. Menselijke
fouten zijn namelijk de hoofdoorzaak van de meeste
datainbreuken.

Probeer een cultuur te ontwikkelen
waarin medewerkers zich genoeg op
hun gemak voelen om hun eigen
fouten te melden.

5

2.6. Controleer algemene voorwaarden en contracten met
leveranciers
Voer due diligence uit voor alle leveranciers die persoonsgegevens
namens u of samen met u verwerken, zodat u zeker weet dat er
voldoende bescherming wordt geboden om te kunnen voldoen
aan de AVG. Zo kunt u leveranciers vragen een formulier in te
vullen om te registeren welke maatregelen ze hebben genomen
(waarna moet worden gecontroleerd of deze maatregelen
afdoende zijn), of een audit uitvoeren op locatie.
Als uw leveranciers (als verwerkers) persoonsgegevens
namens u (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerken,
moet u een aantal verplichte clausules toevoegen aan
uw contracten met deze leveranciers. Deze clausules vindt
u in Artikel 28(3) van de AVG. Door deze bepalingen zijn
verwerkers contractueel verplicht om te voldoen aan de
normen voor gegevensbescherming conform de AVG.
Als u fungeert als gegevensverwerker voor andere
bedrijven, zullen zij uw contract met hen op dezelfde wijze
aanpassen. Ook nieuwe klanten richten zich hier steeds meer
op. Als u voorbereid bent, is uw onderhandelingspositie sterker
en leidt dit tot een concurrentievoordeel.

Als u fungeert als
gegevensverwerker voor
andere bedrijven, zullen zij uw
contract met hen op dezelfde
wijze willen aanpassen.

2.8. Privacybeoordeling
Voordat u begint met gegevensverwerking die ‘waarschijnlijk leidt
tot een hoog risico voor personen’, is een gedocumenteerde
risicobeoordeling nodig om de risico's te herkennen en
beperken, en te laten zien dat u voldoet aan de AVG.

Het is onduidelijk wat een ‘hoog risico voor personen’ inhoudt,
maar het kan bijvoorbeeld gaan om het vastleggen en/of
2.7. Controleer uw verklaringen met betrekking tot eerlijke verwerken van gevoelige gegevens zoals bankrekeninggegevens
of gezondheidsinformatie. Als dit soort gegevens uitlekken, kan
verwerking (uw klantgerichte privacyverklaringen)
Door nieuwe vereisten in de AVG worden uw verklaringen met dit zeer schadelijk zijn voor de persoon.
betrekking tot eerlijke verwerking waarschijnlijk aanzienlijk
langer. U moet de verklaring gedetailleerder maken en u moet 2.9. Weet of u een functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) moet benoemen
beleidsregels duidelijk opschrijven, zodat ze begrijpelijk en
De meeste bedrijven met minder dan 250 werknemers worden
toegankelijk zijn voor uw klanten. Bovendien kan de informatie
vrijgesteld van deze regel. Als u bij uw kernactiviteiten echter ‘op
die u moet bieden in enkele opzichten verschillend zijn. Dit is
grote schaal’ gevoelige gegevens beheert of verwerkt (inclusief
afhankelijk van de vraag of u de persoonsgegevens direct
gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke meningen,
verzamelt bij betrokkenen of via derden. De informatie die u
religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een
moet verstrekken omvat:
vakbond en gegevens met betrekking tot de gezondheid of het
seksleven), moet u een FG benoemen die onafhankelijk is van
DHet doelbeding waarvoor u de persoonsgegevens
het management en het team dat de verwerking uitvoert.
verwerkt en de wettelijke basis voor de verwerking (bv.
De verantwoordelijkheden van de FG kunnen niet zomaar
toestemming, legitieme belangen, contracten, etc);
worden gedelegeerd aan een IT-medewerker.
DDuidelijkheid over hoe persoonsgegvens worden
verwerkt, direct en indirect (bijv. Linkedin);
De AVG geeft geen volledige definitie van een ‘grote schaal’,
DDe bewaartermijn of criteria die worden gebruikt om
maar in de voorbeelden die de Europese wetgever geeft
de bewaartermijn te bepalen;
worden onder andere de volgende gegevens verwerkt:
DDuidelijk omschreven rechten van de betrokkene.
D Patiëntgegevens door een ziekenhuis;
Bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien.
D Reisgegevens van personen die een
personenvervoersdienst in een stad gebruiken;
Voor meer informatie over de vereisten kunt u de richtlijnen
D
Klantgegevens
door een verzekeringsbedrijf of
van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) raadplegen.
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3. WAT GEBEURT ER ALS EEN DATA-

INBREUKOPTREEDTONDERDE AVG?

In de AVG wordt een ‘inbreuk op persoonsgegevens’ gedefinieerd als
‘een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies,
wijzigingen, onbevoegde openbaarmaking van, of toegang tot
persoonsgegevens’. Dit betekent dat een ‘inbreuk op persoonsgegevens’ meer is dan gehackt worden of persoonsgegevens
verliezen. De regelgeving is van toepassing op gegevens in elke vorm,
niet alleen op elektronische gegevens. Hoewel we in een digitaal
tijdperk leven, moeten we net zo zorgvuldig omgaan met papieren
gegevens die zijn gestructureerd volgens specifieke criteria.

Inbreuken moeten worden
gemeld aan het AP als het
waarschijnlijk is dat ze
resulteren in een risico
voor de rechten en
vrijheden van personen.

3.1. Wanneer meldt u een inbreuk?
Inbreuken moeten worden gemeld aan het AP als ze ‘waarschijnlijk
resulteren in een risico voor de rechten en vrijheden van personen’.
De voorbeelden die door het APG worden gegeven, zijn gevallen waarin de
inbreuken kunnen ‘resulteren in discriminatie, reputatieschade, financieel
verlies, verlies van vertrouwelijkheid of enig ander aanzienlijk economisch of
sociaal nadeel’.
Inbreuken moeten worden gemeld aan de betrokken personen in het
geval er een ‘hoog risico’ bestaat op de bovenstaande gevolgen. Dit
zijn striktere rapporteringsvereisten dan onder de WPB.
3.2. Hoeveel tijd is er om een inbreuk te melden?
Wanneer een inbreuk moet worden gemeld, moet dit binnen 72 uur
worden gedaan. Het rapport moet minimaal de volgende informatie
bevatten:
D De aard van de inbreuk op de persoonsgegevens, waar mogelijk met
inbegrip van de categorieën en het geschatte aantal betrokken;
DPersonen en persoonsgegevensbestanden, de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (als uw
organisatie een FG heeft) of een ander contactpunt voor meer informatie
een omschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
op persoonsgegevens;
DEen beschrijving van de voorgestelde en uitgevoerde maatregelen
om de inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken, en eventueel
de uitgevoerde maatregelen om negatieve effecten te beperken.
3.3. Hoe bereidt u zich voor op inbreuken?
Omdat de definities van ‘inbreuk op persoonsgegevens’ en
‘persoonsgegevens’ breed zijn, is het bijna onvermijdelijk dat bedrijven
worden getroffen door ten minste een kleine inbreuk (zoals het verzenden
van een e-mail naar de verkeerde persoon). Het is daarom goed om na
te denken over hoe u reageert wanneer dit gebeurt, met name omdat de
termijnen voor de meldplicht zeer strikt zijn.
Met een eenvoudig maar goed doordacht responsplan kunt u de
negatieve effecten op uw bedrijf zo beperkt mogelijk houden.
Denk na over de volgende vragen:
Daan wie moeten inbreuken intern worden gemeld?
Dwie moeten betrokken zijn bij het onderzoek?
(Dit kunnen interne of externe IT-dienstverleners zijn, of forensische IT-specialisten)
D welke systemen en gegevens zijn het belangrijkst en moeten prioriteit krijgen
bij bescherming en herstel?
Dmoet ik mij verzekeren zodat ik gebruik kan maken van het incident
response plan om zo de gevolgen van een datainbreuk te minimaliseren?
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4. WAT ZIJN DE

GEVOLGEN ALS U NIET
VOLDOET AAN DE AVG?
Voldoen aan de AVG lijkt een arbeidsintensieve
taak, maar uiteindelijk is de regelgeving er om te
zorgen dat bedrijven hun klantgegevens zo goed
mogelijk kunnen beschermen. We hebben al
gezien dat de reputatie van bedrijven aanzienlijk
beschadigd kan raken als gegevens niet goed
worden beschermd. Daarom is het voor uw bedrijf
van belang om te voldoen aan de AVG en
klantgegevens te beschermen. Zo behoudt u de
reputatie waarvoor u zo hard hebt gewerkt.
4.1. De boetes voor niet-naleving
Als u niet voldoet aan de AVG (niet alleen wanneer u
wordt getroffen door datainbreuken, maar ook door
‘administratieve fouten’ zoals het niet invullen of niet
documenteren van gevoelige data) kan dit resulteren
in een reglementair onderzoek. Het bedrijf verspilt
hier tijd en geld aan en bovendien kan een boete
worden opgelegd.

De hoogte van de boete is maximaal 4% van de
totale omzet van het bedrijf (in het vorige jaar) of
€ 20 miljoen (als dit bedrag hoger is) voor de
meest ernstige inbreuken, of 2%/€ 10 miljoen
voor zaken waarin administratieve fouten zijn
gemaakt. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een
klein bedrijf een dergelijk hoge boete krijgt, heeft
het AP al laten zien dat ze bereid zijn om
middelgrote en kleine bedrijven financiële boetes
te geven. Het AP houdt er wel rekening mee dat
het bedrijf moet kunnen voortbestaan na een
boete.

5. WAAR KAN HET MKB

EXTRA HULP KRIJGEN?

Er zijn uitgebreide hulpbronnen beschikbaar,
waarmee u kunt zorgen dat u vóór 25 mei 2018
gereed bent voor de AVG.
Bijvoorbeeld:
Dhet AVG brengt vele updates uit voor
bedrijven. Kijk op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder
het dossier AVG
DHiscox biedt een verzekeringspolis voor
cyber en data risks aan die is ontwikkeld
om snel en deskundig te reageren in het
geval van onder andere een inbreuk op
gegevens, zodat een bedrijf kan voldoen
aan de strikte meldingsplicht van de AVG
en zich kan concentreren op zijn
werkzaamheden. U wordt als het ware
ontzorgd.
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