De nieuwe AVG privacywet
Bent u al voorbereid?
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe privacywet
verscherpt en vergroot privacyrechten. Ook legt het meer
nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om

Risico’s niet naleven regels

€

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de bevoegdheid om
boetes uit te delen. Ook kan de AP verzoeken om zaken
zoals een verwerkingsregister ter beschikking te stellen.

Boetes tot 20 miljoen of
4% van wereldwijde omzet.
Imagoschade

Hoe kunt u zich voorbereiden?
vanuit zowel organisatorisch, technisch als juridisch oogpunt. Hiervoor gebruiken wij de volgende drie pijlers.

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

Data

Systemen en Processen

Bewustwording en Gedrag

Het begint met het inventariseren
welke persoonsgegevens worden
verzameld en vastgelegd. Op basis
van welk doel vindt deze verwerking plaats en wat is de wettelijke
grondslag? Is verwerking van deze
gegevens noodzakelijk?

Maak een risicoanalyse en stem
organisatorische en technische
maatregelen hierop af om
persoonsgegevens adequaat te
beschermen. Maak afspraken met
partijen die gegevens voor uw
organisatie verwerken. Stel
standaardinstellingen van systemen zo privacyvriendelijk mogelijk
in (privacy by default). Houd bij
ontwikkeling van nieuwe producten of diensten rekening met de
privacyregels (privacy by design).
Zorg dat systemen en processen
voldoen aan de privacyrechten, om
bijvoorbeeld gehoor te kunnen
geven aan het recht om vergeten te
worden.

Maak de organisatie vertrouwd
met de AVG en informeer medewerkers. Zij kunnen beoordelen
wat de gevolgen zijn op uw
diensten, producten en processen.
Medewerkers moeten weten welke
privacyrechten er gelden en hoe ze
met verzoeken moeten omgaan.

Leg het proces van gegevensverwerking vast in een register,
bepaal of er een DPIA* moet
worden gehouden en of er een
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld dient te worden.

*Data Protection Impact Assessment

Meer informatie of hulp nodig?
IT-auditor Thijs Peeters staat voor u klaar om vragen te beantwoorden
en u te begeleiden bij de implementatie van de AVG. Meer informatie
vindt u op www.boladviseurs.nl/avg .

(088) 1211 351 |

t.peeters@boladviseurs.nl

Controleer of bestaande regelingen binnen uw organisatie aan de
AVG voldoen, denk aan een privacy
protocol en de procedure voor
datalekken. Zorg tevens voor een
register waarin beveiligingsincidenten worden bijgehouden.

