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Intro: Is Sonar AVG-proof?
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 UWV is verantwoordelijk voor het portaal/systeem Sonar.

 Verantwoordelijkheid van UWV om ervoor te zorgen dat het portaal 
veilig is

 UWV verzorgt het autorisatiebeheer

 Wij gaan niets aan de contracten doen. AVG brengt daar geen 
verandering in

 Project ASG  wij blijven ontwikkelen in samenwerking met 
gemeenten



Van Wbp naar AVG

 Persoonsgegevens  alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon

 Verwerking  een bewerking of een geheel van bewerkingen met 
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens. Vrijwel alles is een verwerking.

 Verwerkingsverantwoordelijke  degene die doel en middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

 Verwerker: degene die ten behoeve van de 
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Dus in 
opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.
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Beginselen inzake verwerking van 
persoonsgegevens

 Stap 1: is er een grondslag? Voor de gemeente is dit de wettelijke 
verplichting.

 Stap 2: de verwerking moet behoorlijke en transparant zijn

 Stap 3: voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen niet verder op een 
met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt

 Stap 4: toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij werken verwerkt 
(gegevensminimalisatie)
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Beginselen inzake verwerking van 
persoonsgegevens

 Stap 5: juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

 Stap 6: archivering

 Stap 7: passende technische en organisatorische maatregelen 
waardoor een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en 
beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en 
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
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Bijzondere persoonsgegevens

Ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van 
een vakbond, genetische gegevens, biometrische 
gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens mbt 
iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is 
verboden tenzij…
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Rechten van betrokkene

Transparantie   privacystatement

Recht van inzage   betrokkene heeft het recht om 
uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken 
van hem betreffende persoonsgegevens

Recht op rectificatie

Right to be forgotten  geldt niet voor ons
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Verantwoordelijkheid van de 
verwerkingsverantwoordelijke 

De verantwoordelijke moet passende technische en 
organisatorische maatregelen treffen om te waarborgen 
en te kunnen aantonen dat de verwerking in 
overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd

Privacy by design and by default
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Register van de verwerkingsactiviteiten 

 Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de 
verwerkingsactiviteiten bij die onder hun verantwoordelijkheid 
plaatsvinden. Het register bevat:

 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

 De verwerkingsdoeleinden

 Beschrijving van de categorieën van betrokkenen en 
categorieën van persoonsgegevens
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Register van verwerkingsactiviteiten

 Categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of 
zullen worden verstrekt

 Doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land

 Termijnen waarbinnen de verschillende categorieën worden gewist

 Algemene beschrijving van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen
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Datalek 

 De verwerkingsverantwoordelijke meldt binnen 72 uur nadat hij kennis 
heeft genomen van een inbreuk op de beveiliging aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens

 Tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk ivm persoonsgegevens 
een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen

 Als de 72-uurs termijn niet gehaald wordt, dan moet gemotiveerd 
waarom het vertraagd is

 Als de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor betrokkene, 
dan deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk 
onverwijld mee
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Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/PIA

Als een verwerking, in het bijzonder een verwerking 
waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op 
de aard, de omvang, de context en de doeleinden 
daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de 
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan voert 
de verwerkingsverantwoordelijke een GEB uit.

Als een FG is aangewezen, wint de verantwoordelijke bij 
het uitvoeren van een GEB diens advies in
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Verschillen AVG en WBP

Uitbreiding en versterking bescherming 
persoonsgegevens

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
Stevigere bevoegdheden Europese privacy 

toezichthouders
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Verschillen AVG en WBP

 Privacy by design and by default

 Verwerkingsregister 

 Inbreuk op de beveiliging is meldplichtig sinds 1-1-16 maar de grens 
om te melden wordt verlaagd met de AVG –> melden tenzij het niet 
waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt. Er is vrijwel altijd 
een risico.

 GEB/PIA

 Functionaris Gegevensbescherming
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Handhavingsinstrumenten

Last onder dwangsom
Boete
 Voor meer overtredingen mogelijk
 Hogere boetes

• Verplichtingen verantwoordelijken: max € 10 miljoen 
of 2 % wereldwijde jaaromzet

• Beginselen, grondslagen, rechten: max € 20 miljoen 
of 4 % wereldwijde jaaromzet
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Waar moet je op letten als je 
persoonsgegevens verwerkt?

 Zorgvuldig mee omgaan
 Niet meer uitvragen dan 

noodzakelijk 
(gegevensminimalisatie)

 Let op gebruik BSN 
 Gezondheidsgegevens
 Medische gegevens
 Binnen je organisatie zijn 

procedures voor datalekken: 
verkeerd geadresseerde 
envelop, bestand gemaild etc

- Volg 
informatiebeveiligingsbeleid 
zoals die geldt binnen je 
organisatie
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Handige hulplinks

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom

https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms
/files/2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf

https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atom
s/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherm
ing.pdf

https://hulpbijprivacy.nl/
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Hebben jullie nog onderwerpen/vragen?

https://www.keepcalm-o-matic.co.uk



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 
maart op www.samenvoordeklant.nl

 
• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 

Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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