AVG CHECKLIST

Is jouw onderneming AVG proof?

PRIVACYBESCHERMING
Privacybescherming is een hot item sinds de komst van
de vernieuwde privacywetgeving (AVG) in 2018. Maar,
het is meer dan een hot item. Het goed op orde hebben
van privacybescherming draagt bij aan het vertrouwen
van jouw klanten in jouw bedrijf.
Er zijn een aantal checks die jouw aandacht nodig
hebben als je wilt voldoen aan de AVG. Deze checklist
helpt jou om te toetsen of jouw bedrijf (nog steeds) aan
de AVG-verplichtingen voldoet.
Heb je de checks niet op orde? Dan kan dat negatieve
gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Denk alleen al aan
de boete die je kunt krijgen als je de
privacybescherming niet (goed) hebt geregeld.
Het goede nieuws is wel, dat je meteen actie kunt (laten)
ondernemen als een check niet op orde is. Zo zorgen jij
en ik er samen voor dat jij zorgeloos kunt ondernemen.
Heb je vragen? Happy to help :-)!
Elze.
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RISICO ANALYSE

In de AVG wordt expliciet gesproken over risico
gebaseerd werken. Voor een goede informatiebeveiliging én om te voldoen aan de AVG is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de risico’s.
Volgens de AVG mag je alleen persoonsgegevens
verwerken met een bepaalde grondslag. Heb je een
grondslag om gegevens te verwerken? Ga ook na of jij
je aan de bewaartermijnen houdt: verwijder gegevens
die je niet of niet langer nodig hebt. Ook mag je niet
meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor
het doel dat je voor ogen hebt. Controleer je proces
op het vragen naar info die je niet nodig hebt.

INTERN BEVEILIGINGSBELEID
In jouw interne beveiligingsbeleid leg je vast, wat je
vindt van een bepaald onderwerp en hoe je daarmee
om zult gaan. Je stelt vast hoe je omgaat met
gegevens-bescherming in het algemeen. Maar, om
aan de AVG te voldoen, verwerk je in het intern
beveiligingsbeleid specifiek de beveiliging van en de
omgang met persoonsgegevens.
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VERWERKINGSREGISTER
Om controle te houden over de stromen van
persoonsgegevens is het verplicht om een register
van verwerkingen op te stellen. Het is overigens ook
een nuttig document bij het beheren van de
gegevensstromen.
De AVG stelt eisen waaraan het register moet voldoen.

DATALEK PROCEDURE
De AVG stelt eisen aan de afhandeling van een
‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’.
Om te zorgen dat alle stappen op de juiste manier en
op het juiste moment worden genomen, is het
raadzaam om een datalek procedure te hebben.
In de datalek procedure stel je de juiste aanpak vast,
voor mogelijke scenario’s bij een datalek. Je schrijft op
welke hulplijnen er ter beschikking zijn bij een
datalek. Ook kun je richtlijnen met betrekking tot de
communicatie opnemen in geval van een datalek.
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FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING
Een functionaris gegevensbescherming is de
toezichthouder voor jouw bedrijf op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens. De FG ziet toe op
het naleven van de AVG en op eventuele andere weten regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens. Ook informeert en adviseert de FG
over de verplichtingen die jouw onderneming heeft op
het gebied van gegevensbescherming.
Het aanstellen van een FG is niet verplicht voor elke
onderneming. Wel handig. Zorg in elk geval dat je
voor jouw bedrijf een contactpersoon aanwijst.

AUTORISATIE MATRIX
Privacygegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor
degenen voor wie toegang noodzakelijk is. Om de
toegang goed te kunnen beheren, kan een autorisatiematrix handig zijn: in zo'n matrix leg je vast wie met
welke functie bij welke gegevens mag.
Geef gebruikers niet meer rechten dan noodzakelijk.
Toegang verlenen en intrekken, wordt makkelijker als
er een goed overzicht is van de vereiste autorisaties.
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VERWERKERS
OVEREENKOMST
Een verwerkersovereenkomst sluit je af met alle
partijen die persoonsgegevens waarvoor jouw bedrijf
verantwoordelijk is, opslaan, bewaren of bewerken.
Met je eigen personeel sluit je geen verwerkersovereenkomst af. Maar, met je VA of boekhouder wel.
Ook als via de website verzamelde persoonsgegevens
terechtkomen bij derde partijen (bijvoorbeeld de
koppeling van je website met de nieuwsbriefhost). En
plugins voor bijvoorbeeld socialmediacounts
verzamelen soms persoonsgegevens (IP-adressen).

TOESTEMMING
Bezoekers van je website moeten voor iedere
verwerking van hun persoonsgegevens expliciet en
actief toestemming geven. Aangevinkte opties voor
het ontvangen van een nieuwsbrief zijn verboden.
Zoiets moet je bezoeker altijd zelf kunnen aangeven.
Het moet glashelder zijn waar je bezoekers precies
voor kiezen of toestemming voor geven. Om bij het
nieuwsbrief-voorbeeld te blijven: leg uit wat ze
precies ontvangen, hoe vaak en in welke vorm en dat
ze zich altijd kunnen afmelden (en hoe).
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PRIVACY- &
COOKIEVERKLARING
Je hebt ten aanzien van jouw klant een informatieverplichting. Om aan die informatieverplichting te
voldoen, heb je een privacy- & cookieverklaring
nodig.
Privacyverklaring
Met een privacyverklaring informeer je jouw bezoeker
over welke persoonsgegevens je verwerkt en met welk
doel je dat doet. De privacyverklaring moet
geschreven zijn in duidelijke taal, afgestemd op het
taalniveau van je doelgroep.
Cookieverklaring
Als jouw website gebruik maakt van cookies, moet je
dat aan de websitebezoeker laten weten. Cookies zijn
geïntegreerde tracking codes op je website. Je
gebruikt ze bijvoorbeeld voor Google Analytics- of
Social Media-advertenties. Met een cookie-verklaring
(bij mij een hoofdstuk in de privacyverklaring) kun je
jouw websitebezoeker op de hoogte stellen van het
gebruik van cookies.
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TECHNISCHE
MAATREGELEN
De AVG verwacht van je dat je technische veiligheidsmaatregelen neemt om de persoonsgegevens te
beschermen tegen inbreuk en diefstal.
SSL- of TLS-certificaat
Hiermee versleutel je het webverkeer tussen de
browser van de bezoeker en de webserver. Daardoor
kunnen hackers dit verkeer niet onderscheppen. De
bezoeker herkent een versleutelde website aan de
hand van het voorvoegsel https:// (in plaats van
http://) en het groene slotje in de adresbalk. Die
beveiliging is met name relevant voor pagina’s waar
bezoekers hun persoonsgegevens achterlaten, zoals in
contactformulieren.
Up-to-date CMS-systeem & plugins
Het CMS-systeem van je website moet regelmatig
worden bijgewerkt met veiligheidsupdates. Dat geldt
ook voor eventuele plugins. Op die manier voorkom je
dat aanvallers misbruik maken van bekende fouten in
de besturingssoftware van je website. Op de website
van de makers vind je vaak of een plugin voldoet aan
de AVG. Met name social media plugins kunnen meer
data verzamelen dan zonder instemming is
toegestaan.
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GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een veelgebruike webdienst voor
het bijhouden van webstatistieken. Google Analytics
verzamelt onder andere IP-adressen en die vallen
onder persoonsgegevens.
Je moet wel een paar aanpassingen doen voordat dat
privacyvriendelijk en volgens de AVG-spelregels
gebeurt.
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VEILIGE ZAKEN GEWENST!

Je weet nu welke zaken je op orde moet hebben om
niet in de knel te komen. Maar, een korte recap kan
geen kwaad:
Risicoanalyse
Intern beveiligingsbeleid
Verwerkingsregister
Datalekprocedure
Functionaris gegevensbescherming
Authorisatiematrix
Verwerkersovereenkomst
Toestemming bezoeker website
Privacy- & cookieverklaring
Technische maatregelen
Google Anaytics

En, vink jij alles af?
Laat het me vooral weten als jij mijn hulp nodig hebt
om jouw onderneming AVG proof te laten worden!
Happy to help.
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OVER...
Ik (Elze Lamers) heb met veel plezier gestudeerd aan de
Universiteit van Utrecht. Daar heb ik mijn bachelor
Nederlands recht behaald, maar ook mijn master in het
(Medisch) aansprakelijkheidsrecht.
Na mijn afstuderen heb ik veel werkervaring op gedaan: als
incasso/bedrijfsjurist bij een Gerechtsdeurwaarder, als jurist
letselschade en als jurist voor de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht.
Omdat het ondernemerschap bleef roepen en het recht nu
eenmaal mijn passie is, heb ik EML opgericht. Ik wil recht
toegankelijk en betaalbaar maken. En simpel te begrijpen.
Want ik vind het belangrijk dat jij weet waar het over gaat.
Bij mij ben je geen dossiernummer, maar een relatie.
In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, houd ik mijn
beestenboel in bedwang, rijd ik paard, sport ik en probeer ik
veel te reizen.
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