Workshop AVG

AVG: Inspanningswet
Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de
nieuwe privacywet (AVG). Ledenorganisaties, verenigingen,
stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van
verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe
wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen:
alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een
inspanningswet zoals je wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHVregelgeving).

Wat moet je doen?
Alles wat je binnen de AVG-wet geregeld moet hebben is onder te
verdelen in vier hoofdgebieden.
• Juridisch: je bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen. Van
geheimhoudingsverklaringen, een officiële privacy policy tot aan
contracten met je drukkerij en IT-partner.
• ICT: zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er
(veilige) back-ups om de persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies of ransomware? En is jouw cloud-oplossing wel Europees?
Dit en meer moet je nagaan en goed regelen!

Wat moet je doen?
Alles wat je binnen de AVG-wet geregeld moet hebben is onder te
verdelen in vier hoofdgebieden.
• Organisatie-procedures: ook intern moet er van alles vastgelegd
zijn. Heb je een procedure omtrent de gegevens van ex-leden? Ligt
er vast wie waar toegang toe heeft? En weet je wat moet doen als er
een usb-stick met persoonsgegevens kwijt is?
• Opleiding: alle medewerkers/vrijwilligers moeten geïnformeerd c.q.
opgeleid worden omtrent de wetgeving. Wat mogen zij wel en wat
niet? Maar bovenal ook: wie wordt hier verantwoordelijk voor en
zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt.

Stappenplan
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Wie voldoet aan de AVG?
• Allereerst beleid bepalen (wat wil je bewaren en waarom)
• Vervolgens invoeren (denk aan beveiliging gegevens)
• En dan je er continu aan houden

Wat als het toch mis gaat?
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een
beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een
ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.
Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!
Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:
Je raakt een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
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• Er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens.
•

Er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem (met daarop
persoonsgegevens).

•

Er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van
BCC.

•

Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.

•

Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren
gegaan en er is geen back-up.

U bent wettelijk verplicht om bepaalde datalekken te melden.
Alle achtergrondinformatie vind u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Dus … beleid bepalen
• Welke gegevens?
• Met welk doel?

Aan de slag

