VERPLICHTINGEN VAN EEN VERANTWOORDELIJKE

 De gegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt;
 Voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel;
 Op grond van 1 van de 6 limitatief in de Wbp opgesomde gronden;
 En worden niet verder gebruikt dan voor doeleinden die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de
gegevens zijn verkregen;
 Ook worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor dit doel;
 Er mogen niet meer gegevens dan nodig worden verwerkt en de gegevens moeten inhoudelijk juist zijn;
 Iedereen die meewerkt aan de verwerking dient de gegevens vertrouwelijk te behandelen;
 Ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatige verwerking moeten zowel op organisatie niveau als op
systeem niveau maatregelen worden getroffen;
 Met de door u voor de gegevensverwerking ingeschakelde partijen – bewerkers -moeten afspraken
worden gemaakt. Dit gebeurt in de praktijk in een bewerkersovereenkomst.
Waarbij voor de verwerking van bijzondere gegevensverwerking specifieke verplichtingen en
uitzonderingen gelden (art 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Wbp):
 Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij specifiek is bepaald dat het wel mag;
 Bijzondere

persoonsgegevens

zijn

gegevens

over:

godsdienst/ras/politieke

voorkeur/gezondheid/seksuele leven/lidmaatschap vakbond/strafrechtelijk verleden/hinderlijk gedrag in
verband met een opgelegd verbod;
 De bijzondere persoonsgegevens worden ruim uitgelegd. Zo kan een foto gegevens over ras bevatten
(huidskleur, haardracht). Een persoon behoeft niet ziek te zijn om over gezondheidsgegevens te spreken.
De constatering dat iemand gehandicapt is, is een gezondheidsgegeven;
 Een algemene uitzondering op het verbod tot verwerking van gezondheidsgegevens is het verkrijgen van
uitdrukkelijke toestemming. Dit is een verdergaande toestemming dat de ondubbelzinnige toestemming
die als verwerkingsgrond kan worden gebruikt;
 Bijzondere gegevens mogen ook niet voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek worden gebruikt,
tenzij voldaan is aan een viertal strikte in de Wbp genoemde voorwaarden (art 23 lid 2 Wbp);
 Een BSN nummer of ander identificerend nummer mag niet worden verwerkt;
 Er geldt een meldplicht (art 27, 28, 29, 30, 31, 32 Wbp):
Voor aanvang van de verwerking moet deze worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De
melding vermeldt de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokkenen en van de gegevens,
de ontvangers, of sprake is van doorgifte, beschrijving van de beveilingsmaatregelen;
 Melding kan online bij de AP. Na melding wordt een meldingsnummer verstrekt en is de melding
inzichtelijk in het online register;
 Soms moet hier worden aangegeven dat een voorafgaand onderzoek moet worden ingesteld;
 Voor sommige situaties bepaalt het Vrijstellingsbesluit dat melding niet nodig is;
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 Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden. Naast het melden van datalekken
omvat dit nieuwe wetsartikel ook de verplichting om o.a. een incidentenregister bij te houden. Zie hierna
bij #5 check nieuwe privacywetgeving voor meer uitleg van deze meldplicht en nieuwe verplichtingen;
 Rechten van betrokkenen moeten worden gerespecteerd (art 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 ,40, 41, 42, 43, 44
Wbp). Een betrokkene heeft de volgende rechten:


het recht om vooraf geïnformeerd te worden, hetgeen tegelijkertijd een informatieverplichting is
van de verantwoordelijke. Hier wordt in de praktijk vaak het privacy statement of de privacy policy
voor gebruikt;



Deze informatieplicht geldt bij gegevens verkregen van de betrokkene en bij gegevens verkregen
via een derde;



Een inzagerecht;



Een recht op verbetering, aanvulling, verwijdering afscherming van de over hem verwerkte
gegevens;

Voor de inhoud, vereisten voor uitoefening en de kosten verbonden aan deze rechten zijn bepalingen
opgenomen in de Wbp:


Een recht van relatief verzet, indien de verwerking van gegevens is gebaseerd op een afweging
van belangen en omstandigheden;



Een recht van absoluut verzet, indien de gegevens worden gebruikt voor direct marketing;



Een recht om beschermd te worden tegen besluiten zonder menselijke tussenkomst genomen op
grond van een geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens;

 De wet geeft een aantal weigeringsgronden voor de verantwoordelijke om geen gehoor te geven aan een
uitoefening van een recht om vooraf geïnformeerd te worden en het inzagerecht. Aan deze rechten hoeft
ook geen gehoor te worden gegeven indien de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek
worden gebruikt en de nodige waarborgen zijn toegepast;
 Zodra de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking treedt, krijgt de
betrokkene nieuwe rechten en worden bestaande rechten mogelijk aangescherpt. Zie bij #5 check nieuwe
privacywetgeving voor meer informatie over de wijzigingen die de AVG met zich meebrengt.

Bel gerust eens voor overleg (06 50 54 20 66)
of laat een Privacy Quickscan uitvoeren 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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