ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
FACTSHEET
Volledige naam van de AVG
Vordering betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening
gegevensbescherming).
Inwerkingtreding en van toepassing
Op 4 mei 2015 is de AVG gepubliceerd. Dit betekent dat de AVG 20 dagen later op 24 mei 2015 in werking
treedt. Vervolgens is 2 jaar later vanaf 25 mei 2018 de AVG van toepassing. Ook in Nederland, want een
Verordering heeft rechtstreekse werking.
Van toepassing op
Iedere private of publieke organisatie die persoonsgegevens verwerkt van Europese burgers. Of te wel, alle
bedrijven, stichtingen en verenigingen en overheidsinstanties.
Geldig in welke landen
In alle Europese landen, maar kan onder omstandigheden ook van toepassing zijn op bedrijven die buiten
Europa zijn gevestigd. Bijvoorbeeld bij verkoop aan Europese burgers vanuit een land buiten Europa of bij de
monitoring van Europese burgers.
Boete op overtredingen
Maximaal Euro 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.
















Nieuwe verplichtingen
Handelen op grond van de principes privacy by design en privacy by default;
Documenteren van alle verwerkingen binnen of ten behoeve van de organisatie;
Aanscherping van het begrip toestemming, zodat bij verwerkingen op basis van de grondslag toestemming
nagegaan moet worden of de toestemming nog geldig is;
Implementeren van inzage en correctieprocedures op grond waarvan betrokkene deze rechten kunnen
uitoefenen;
Meldplicht datalekken, melding dient binnen 72 uur te geschieden;
Uitbreiding van de informatieplicht, zodat de tekst van de gehanteerde privacy verklaringen nagekeken dient
te worden en zo nodig aangepast;
Onder omstandigheden verplicht uitvoeren en documenteren van PIA;
Privacy bewustzijn creëren binnen uw organisatie;
Onder omstandigheden aanstellen van een DPO, data protection officer/functionaris voor de
gegevensbescherming;
Uitbreiding van regelgeving rond doorgifte van persoonsgegevens, zodat de gang van zaken en afspraken
over doorgifte gecontroleerd moeten worden.
Nieuwe rechten betrokkenen
Recht om vergeten te worden;
Recht op dataportabiliteit;
Extra bescherming voor kinderen onder de 16 jaar (of zelfs onder de 13 jaar);
Extra bescherming tegen profilering.
1

Nieuwe functie, DPO
In de AVG wordt omschreven dat onder omstandigheden het voor organisaties verplicht is om een Data
Protection Officer (privacy officer) aan te stellen. De taak en bevoegdheden van de DPO worden bepaald, als
ook de kwaliteitseisen waaraan een DPO dient te voldoen. Het aanstellen van een DPO (functionaris voor de
gegevensbescherming) is een van de verplichtingen die ook geldt voor een bewerker.
Nieuw: verplichtingen voor bewerker
De AVG legt rechtstreekse verplichtingen op aan de bewerker. Dit verandert de verhouding tussen
verantwoordelijke en bewerker bij het afsluiten van bewerkersovereenkomsten, omdat de bewerker meer
risico op aansprakelijkheid heeft. Voor een volledig overzicht zie bij de informatie voor de professional.
Acties binnen uw organisatie
 Zorg voor een overzicht van de veranderde verplichtingen voor uw organisatie (wij hebben hier al een
factsheet van gemaakt, te vinden bij de informatie voor de professional);
 Zorg reeds nu al voor een goed gedocumenteerd overzicht van alle verwerkingen binnen uw organisatie;
 Zorg reeds nu al voor een goed gedocumenteerd overzicht van de getroffen maatregelen ter beveiliging van
de verwerkingenbeleid;
 Zorg reeds nu al voor een goed gedocumenteerd overzicht van de getroffen maatregelen ter waarborging
van de (mogelijkheid tot uitoefening van) rechten van betrokkenen;
 Zorg voor een privacybeleid en implementeer dit;
 Pas zonodig reeds nu al de privacy verklaring of privacy statement aan;
 Zorg dat u op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken op het gebied van privacy. Ook al kan het nog
enige tijd duren voordat de regels van de AVG worden gehandhaafd, de kans is groot dat de Autoriteit
Persoonsgegevens de nog geldende Wbp zal handhaven in de geest van de nieuwe regels.
Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen u adviseren en producten aanbieden.








Ons advies over de nieuwe Verordening (AVG) heeft betrekking op:
PIA. Aan de hand van een privacy impact assessment kunnen wij de huidige verwerkingen van
persoonsgegevens binnen uw organisatie in beeld brengen. Daarbij wordt gelijk bekeken in hoeverre dit
risicovolle verwerkingen betreft en wat het niveau van naleving van de Wbp is. Vaak voeren wij een scan uit
samen met een IT-auditor.
Scan. Aan de hand van een privacyscan kunnen wij u adviseren over de benodigde documentatie en beleid
dat volgens de AVG aanwezig dient te zijn. Zonodig voeren wij de scan uit samen met een IT-auditor.
Documentatie. Het vastleggen van het beleid inzake de verwerkingen binnen uw organisatie. Zonodig geven
wij dit advies samen met een IT-auditor.
Certificering. Het verlenen van advies of assistentie bij het verkrijgen van bepaalde keurmerken zoals Privacy
Audit Proof of EuroPriSe behoort ook tot de mogelijkheden.
Privacy verklaringen/Privacy policy. Advies over de inhoud en hantering van privacy statements en waar
nodig de aanpassing hiervan.
Bewerkersovereenkomsten. Advies over de inhoud van bewerkersovereenkomsten en de aanpassing
hiervan.
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Onze producten







Privacybeleid en documentatie over verwerkingen;
Diverse protocollen voor werknemers;
Trainingen voor werknemers;
Privacy verklaringen/Privacy Statements;
Bewerkersovereenkomsten;
Diverse andere overeenkomsten met ontwikkelaars, opdrachtnemers, opdrachtgevers opstellen of
aanpassen aan de AVG.

Wij voeren een Privacy Quickscan uit voor Euro 850,00 ex BTW
www.privacy-advocaat.nl

Alle informatie van www.privacy-advocaat.nl is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat de informatie juist,
volledig en voor uw situatie passend is. De interpretatie van privacywetgeving is aan verandering onderhevig en hangt af van
feiten en omstandigheden. Voor een passend en actueel advies verzoeken wij u contact op te nemen.
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