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GDPR
Overzicht
U hebt wellicht gehoord van een nieuwe wet genaamd GDPR, of de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze wet is ontwikkeld door de Europese Unie en treedt in werking op 25 mei 2018. Het is van toepassing op elke
organisatie die de persoonsgegevens verwerkt van een ingezetene van de Europese Unie (EU), ongeacht waar ter wereld
die organisatie zich bevindt. GDPR vereist dat organisaties de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens van alle
inwoners van de EU handhaven. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe wet in acht wordt genomen, moeten de kernbeginselen
worden begrepen en toegepast.
Mensen hebben recht op privacy. Organisaties moeten dan ook deze privacy respecteren door te controleren welke
persoonsgegevens zij verzamelen en verwerken. Privacy verplichtingen zijn van toepassing op alle informatie die, op zichzelf
staand of in combinatie met andere informatie, een individuele persoon in de Europese Unie kan identificeren. Het kan hierbij
gaan om gegevens zoals adressen, paspoortnummers, rijbewijsnummers, financiële gegevens, biometrische gegevens,
lidmaatschap van een vakbond, medische voorgeschiedenis, locatiegegevens of informatie die verband houdt met iemands
seksuele, religieuze of politieke geaardheid. De regeling is van toepassing op een ‘natuurlijk persoon’, dat wil zeggen een levend
individu. Hier volgen enkele van de belangrijkste uitgangspunten van de GDPR:
Persoonsgegevens van personen worden op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerkt.
De mensen moeten worden verteld wat er wordt verzameld en met welk doel.
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
verzameld. Zij mogen niet worden gebruikt om andere redenen die met deze doeleinden in strijd zijn.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard en verwerkt dan voor dat doel noodzakelijk is.
Persoonsgegevens moeten up-to-date en accuraat worden gehouden.
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Mensen hebben recht op een kopie van hun gegevens of kunnen een verzoek indienen om hun persoonsgegevens
niet langer te gebruiken en in sommige gevallen volledig te wissen.
Organisaties dienen passende beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
vernietiging, verlies, wijziging of vrijgave, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

Daarnaast moeten organisaties ervoor zorgen dat al het personeel dat met persoonsgegevens omgaat goed is
opgeleid in het beveiligen en beschermen van die gegevens.
De beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens moeten een beschermingsniveau waarborgen dat is afgestemd op de
gevoelige aard van de gegevens. Naarmate het aan gegevens verbonden risico groter wordt, moeten ook de inspanningen
en de kosten van maatregelen ter bescherming van de gegevens toenemen. Deze maatregelen moeten regelmatig opnieuw
worden beoordeeld en zo nodig worden bijgewerkt. Goed gedocumenteerde dossiers over privacy- en beveiligingsbeslissingen
en -maatregelen helpen om aan te tonen dat aan de vereisten wordt voldaan. Bovendien zijn organisaties wettelijk verplicht
om maatregelen te nemen, zoals contracten en due diligence-onderzoeken, om persoonsgegevens te beschermen wanneer
deze worden doorgegeven aan externe derden of in het bijzonder aan partijen buiten de Europese Unie. Ten slotte moeten
organisaties in het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens de inbreuk binnen 72 uur nadat zij er kennis
van hebben gekregen, melden.

Het niet naleven van de GDPR door organisaties kan resulteren in boetes tot 4% van hun

wereldwijde inkomsten, waarmee deze regeling een van de duurste wereldwijde financiële regelgevingen ter wereld is.
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