
Privacy en bescherming persoonsgegevens 2018
mr. Jan van Gool

www.markadvocaten.nl



Programma

19.30 uur: introductie

19.45 uur: Start Kahoot Quizz

20.15 uur: antwoorden, wat betekent AVG voor u?

21.00 uur: vragen en afronding

21.30 uur: einde





Wat doen de MARK Advocaten?

• Arbeidsrecht

• Intellectueel eigendomsrecht

• Ondernemingsrecht

• Personen- en familierecht

• Bestuursrecht / ruimtelijke ordening

• Vastgoedrecht

Baronielaan 28- Breda – tel. 076-5335435 – vangool@markadvocaten.nl



Wat is “privacy?”

• Persoonlijke levenssfeer

• Persoonsgegevens

• Bijzondere persoonsgegevens

• Gegevens gekoppeld aan Internetadressen / cookies

• Portretrecht

• Het recht om vergeten te worden



Waar is recht op privacy geregeld?

• Artikel 8 EVRM: Recht op eerbieding van privé, -familie of gezinsleven

• Europese Privacyrichtlijn 1995

• Wet Bescherming Persoonsgegevens

• Diverse wetgeving: vb. Telecommunicatiewet, Wet Politiegegevens, 
Wet Basisregistratie Personen

• Vanaf 25 mei 2018: 



Europese Privacywetgeving

General Data Protection Regulation (GDPR)

oftewel:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)



Kennis Quiz

Download de app Kahoot

of ga naar:

www.kahoot.it

http://www.kahoot.it/


Waarom AVG?

Vraag 1: Gelden regels privacy alleen voor bedrijven en instellingen?

• Geldt voor iedere organisatie die gegevens verwerkt

• AVG: Verantwoordingsplicht organisaties

• Uitbreiding van privacyrechten

• Versteviging toezicht (Autoriteit Persoonsgegevens)

• Privacyregels golden en gelden niet alleen voor instellingen en 
bedrijven – goede antwoord is: Nee



Persoonsgegevens

Vraag 2: Dienen persoonsgegevens altijd zo volledig mogelijk te worden 
bijgehouden?

• Bewustwording wat nodig is

• Waarvoor?

• Wat is de grondslag? (wettelijke verplichting, toestemming, 
overeenkomst, gerechtvaardigd belang, enz.)

• Goede antwoord is: Nee



Bijzondere persoonsgegevens

Vraag 3: Is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals over 
ras, religie, gezondheid  toegestaan?

• Ja, alleen als er een wettelijke grondslag is;

• Of toestemming van de betrokkene(n)

• Informatie moet in dat geval telkens worden opgevraagd voor 
activiteiten waarvoor het van belang is (vernietigen)

• Goede antwoorden: wettelijke toestemming en toestemming 
betrokkenen



Koepelorganisatie

Vraag 4. Mogen de gegevens van betrokkenen worden doorgegeven 
aan een koepelorganisatie?

• Ja, alleen met toestemming betrokkenen

• Na sluiten verwerkersovereenkomst (doel, duur, verantwoordelijke, 
locatie data, geheimhouding, aansprakelijkheid)

• Geldt voor alle doorgifte persoonsgegevens aan derden 
(nieuwsbrieven, hosting website)

• Goede antwoord: Na toestemming betrokkenen en sluiten 
overeenkomst



Functionaris gegevensbescherming

Vraag 5: Wie zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) 
aan te stellen?

• FG is de centrale persoon die alle persoonsgegevens beheert en procedures 
verstrekking en opslag bewaakt.

• FG mag alleen handelen in opdracht van direct verantwoordelijke(n)
• Mag ook een extern persoon zijn
• Is verplicht voor alle overheids- en publieke organisaties
• Verplicht voor organisaties die (langdurig) bijzondere persoonsgegevens 

opslaan.
• Twee goede antwoorden



Privacy Impact Assessment

Vraag 6: Wanneer is een Privacy Impact Assessment (PIA)verplicht?

• Nieuwe term: DPIA (Data Protection Impact Assessment)

• Risico analyse om invulling te geven aan zorgplicht

• Verplicht voor: (1.)organisaties die persoonsgegevens analyseren 
(profiling) en (2.)wanneer bijzondere persoonsgegevens worden 
opgeslagen (als kernactiviteit) en (3.)bij stelselmatig cameratoezicht 
publieke ruimte (personen volgen)

• Goede antwoord: In alle drie de gevallen



Melden datalek

Vraag 7: Moeten organisaties een datalek altijd melden aan 
betrokkenen?

• Datalek: beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt

• Ernstige mate, waarbij onrechtmatig gebruik niet uit te sluiten is

• Melding aan Autoriteit Persoonsgegevens

• Melding aan betrokkenen als inbreuk gevolgen oplevert voor 
persoonlijke levenssfeer (zorg voor protocol)

• Goede antwoord: als inbreuk op persoonlijke levenssfeer dreigt



Cameratoezicht

Vraag 8: Moeten organisaties onder de AVG cameratoezicht altijd 
melden bij de autoriteit persoonsgegevens

• Cameratoezicht moet duidelijk doel hebben en niet “op zichzelf 
staan”

• Toezicht moet gemeld worden aan bezoekers

• Bewaartermijn beelden 4 weken

• Protocol – inzagerecht

• Goede antwoord: Ja, tenzij vrijstellingsbesluit van toepassing 



Inzage recht - recht vergeten te worden

Vraag 9: Hoe snel moet voldaan worden aan inzage recht – recht om 
vergeten te worden?

• Binnen 1 maand na verzoek (goede antwoord)

• Geen kosten

• Breder dan huidige correctierecht

• Nieuw recht in AVG: recht op informatie, dataportibiliteit en 
correctierecht



Verwijdering persoonsgegevens

Vraag 10: Hoe lang mogen persoonsgegevens bewaard worden?

• Wanneer is het doel behaald?
• Kunt u de gegevens actueel, juist en volledig houden?
• Is het langer bewaren van de gegevens een grotere inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
• Zijn de risico’s op ongewenste verspreiding ook bij langer bewaren 

klein? 
• Is er een wettelijke plicht de gegevens te bewaren?
• Kunnen de gegevens ook geanonimiseerd worden?

• Goede antwoord: Afhankelijk hoe lang de gegevens nodig zijn



Laat je vooral niet gek maken!

• Ga waarom, hoe en wat na van opslaan persoonsgegevens 

• Laat weten wat je bewaart en waarom 

• Zorg voor een duidelijk en kenbaar privacybeleid

• Vraag toestemming en registreer deze (verwerkingsregister)

• Zorg voor een duidelijk vastgelegd en kenbaar privacybeleid – evt. FG

• Stel een procedure op voor datalekken

• Stel standaard verwerkersovereenkomst op met externen 
(koepelorganisatie, accountant, evt. ict/web beheerder)



Vragen?
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