NIEUWE PRIVACYWET
Op 25 mei 2018 geldt voor alle bedrijven in Europa één set regels als het gaat om privacy.
Deze set regels heet GDPR (of AVG in het Nederlands). In het kort de impact voor elk bedrijf
in de Europese Unie:

Eén set regels voor de hele EU
Boetes tot 4% jaaromzet
Bescherming van natuurlijke personen
Effectief per 25 mei 2018
De wetgeving beperkt zich tot natuurlijke personen, maar heeft wel grote gevolgen voor ITsystemen en bedrijfsprocessen. Het belangrijkste daarbij is dat een natuurlijk persoon het
recht krijgt om de eigen informatie op te vragen, inclusief wie de bewerkers en bekijkers zijn
van die data (een dataregister).
Verder mag een natuurlijk persoon vragen om vergeten te worden, iets waar de meeste ITsystemen niet op zijn ingericht. Over een klant of medewerker invoeren of bewerken in ITsystemen is meestal wel nagedacht, maar het verwijderen is meestal geen optie of alleen
heel omslachtig uit te voeren.
Om voor 25 mei 2018 compliant te zijn is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met het
invoeren van de juiste bedrijfsprocessen en de IT-systemen aan te passen op deze nieuwe
verplichte processen.

DE REDEN ERACHTER
De GDPR is sinds mei 2016 wettelijk geregeld, waarbij deze op 25 mei 2018 effectief wordt.
De EU-landen en hun wetgevers hebben geconcludeerd dat bedrijven heel veel data over
personen vergaren, zonder duidelijk doel. Als vervolgens de persoon hier tegen in verweer
gaat of anderzijds inzichtelijk probeert te krijgen welke gegevens nu zijn opgeslagen en met
welk doel, volgt meestal een nul op het rekest of onvolledige inzage.
Binnen de EU-landen is er sprake van een grote verscheidenheid aan regelgeving, terwijl het
zaken doen steeds internationaler wordt. Bedrijven zijn hier actief mee bezig door het land
op te zoeken met de meest eenvoudige of soepele regels. Voor burgers is het hierdoor nog
onoverzichtelijker geworden wat hun rechten zijn met betrekking tot hun eigen gegevens.

De rechten van een natuurlijk persoon zijn via de GDPR eenduidig geregeld over de
Europese landen. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan mogen gegevens verwerkt
worden:

Betreft het persoonsgegevens van een natuurlijk
persoon?
Worden de gegevens verwerkt (geautomatiseerd of niet)?

Is er een duidelijk omschreven doel?

Is er een verwerkingsgrondslag (zoals toestemming)?

WETEN MAAKT MOGELIJK
Elk IT-systeem is anders. De manier waarop data wordt opgeslagen en wordt verwerkt is
daarbij leidend voor de GDPR. Beperkingen in IT-systemen, waardoor niet voldaan zou
kunnen worden aan de GDPR, moeten in kaart worden gebracht en geadresseerd.
Caesar Experts kan daarbij helpen: Via een privacy quickscan brengen wij gezamenlijk de ITsystemen in kaart die vallen onder de GDPR. Hierbij kijken we voornamelijk naar de
volgende punten:

Welke IT-systemen zijn er aanwezig

Bevatten de geïdentificeerde systemen GDPR
gegevens

Wie kan er bij de gegevens als bewerker of bekijker

Zijn er mogelijkheden om aan te passen en te verwijderen

Is er toestemming van de persoon
Door de privacy quickscan is er meteen inzicht welke IT-systemen niet compliant zijn, maar
ook welke er aangepast moeten worden om compliant te worden. Daarnaast is er een
eerste opzet van het dataregister.

WAT WIJ DOEN
Naast de privacy quickscan leveren wij nog meer diensten op het gebied van (cyber)
security. Deze zijn aanvullend op elkaar en kunnen in combinatie worden aangeboden, of
separaat waarbij we natuurlijk de grote lijn niet uit het oog verliezen:

Awareness events en trainingen
Quickscans op gebied van PIA,
Security en meer
DPO as a Service (Ad Interim)

Deze diensten worden op maat voor jouw organisatie gemaakt. Hierdoor sluiten onze
diensten perfect aan op de wensen en behoeftes van jouw organisatie.
Caesar Experts is jouw partner voor al jouw ICT-oplossingen met de meest geschikte ICTprofessionals.

CONTACT
Heb je interesse in een privacy quickscan, of wil je meer informatie over onze andere
diensten? Neem eens vrijblijvend contact op:
janssoniuslaan 80
3528 AJ Utrecht
+31 (0) 88 240 4200
www.caesarexperts.nl
info@caesarexperts.nl

