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Niemand zal het ontgaan zijn; er
komt nieuwe privacywetgeving
aan. Volgend jaar treedt namelijk
de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) in
werking. Er is wat nervositeit bij
ondernemers ontstaan die zich
nog niet (voldoende) in de materie
hebben verdiept; men hoort van
alles, maar weet niets. Hieronder
worden 5 veel voorkomende
vragen behandeld.

1. Is de AVG op mij van toepassing?

2. Wat moet ik doen om aan de
AVG te voldoen?

Ja. Als u ondernemer bent, zijn er geen situaties denkbaar dat de
AVG niet voor u geldt. De AVG is van toepassing als er sprake is van
“verwerking van persoonsgegevens”. Over persoonsgegevens zult u
altijd beschikken. Van uw personeel, van uw klanten of leveranciers.
En u verwerkt die ook. Het begrip 'verwerking' is dermate ruim dat
het alleen al kunnen beschikken over persoonsgegevens als
een 'verwerking' wordt gezien.
Best veel. De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens legt al
behoorlijk wat verplichtingen op. De AVG breidt die nog (veel) verder
uit. Zo introduceert de AVG onder andere het beginsel van
‘accountability’. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat u
voldoet aan de AVG. Compliant worden dus. Om dit te kunnen
aantonen, moet u onder andere uw gegevensverwerkingen feitelijk
in een register in kaart brengen. Verder worden de privacyrechten
van individuen op een zodanige wijze versterkt dat u daar
(aantoonbaar) rekening mee moet houden bij de inrichting van uw
organisatie én producten. Ook worden er hogere kwaliteitseisen
gesteld aan de bewerkersovereenkomsten die u met derden moet
sluiten; u moet uw huidige bewerkers-overeenkomsten dus
aanpassen. In bepaalde gevallen moet u zelfs diepgaande ‘privacy
impact’ analyses uitvoeren, of verplicht in uw organisatie een
functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Op de
website van de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP), zijn meer details te vinden. Die vindt u hier.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Graag informeren
wij u over de consequenties van de AVG voor uw organisatie. Neem
contact op met onze Privacy Specialist Laurens Thissen en maak
een vrijblijvende afspraak.

3. Hoe moet ik te werk gaan om
aan de AVG te voldoen?

Start met inzicht. Een complicerende factor van de AVG is dat
bepaalde verplichtingen voor sommige ondernemers wel gelden,
maar voor anderen niet. U moet daarom eerst een inventarisatie
maken van de verplichtingen die specifiek voor u gelden. Om u te
helpen met de vraag hoe u te werk moet gaan om aan de AVG te
voldoen, heeft de AP een 10-stappenplan opgesteld. Dat vindt u
hier.

4. Ben ik nog op tijd?

Dat hangt ervan af. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking. Dan
moet u ‘compliant’ zijn. Of u nog op tijd bent hangt grotendeels af
van de aard van uw organisatie. De kleine zelfstandige zal sneller
nog op tijd zijn dan de middelgrote mkb’er. Maar voor iedereen
geldt; als u nog niet met de voorbereidingen bent begonnen, dan
wordt het krap. Zeker als u op dit moment nog niet helemaal ‘up to
date’ bent ten aanzien van de verplichtingen uit de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Kortom; nu beginnen dus!

5. Wat kan Adelmeijer Hoyng
Advocaten voor mij betekenen?

U ontzorgen. In de serie 'AVG In Zicht' informeren wij u zo goed
mogelijk over de AVG. Ook wijzen we u op stappenplannen en
schema's van instanties als de AP. Toch kunnen wij ons voorstellen
dat deze informatie té algemeen en oppervlakkig blijft. Adelmeijer
Hoyng heeft daarom een werkbaar en concreet ‘Privacy Compliance
Plan’ uitgewerkt. Met dit plan stellen wij vast wat er binnen uw
organisatie moet gebeuren om aan de verplichtingen te voldoen,
analyseren wat dit betekent voor uw bedrijf en komen tot een snelle
en efficiënte implementatie. Meer informatie vindt u hier.

