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Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zwanenburg, Februari 2018
Geachte relatie,
Heeft u als burger eigenlijk nog wel controle over uw eigen data?
Van sommige zaken bent u zich bewust. De huisarts weet of u gezond bent en de bank ziet hoeveel geld
er op uw rekening staat. Maar dagelijks staat u er waarschijnlijk niet bij stil dat de NS weet welke trein u
neemt, de Albert Heijn ziet welke boodschappen u doet en dat uw telefoon aan apps doorgeeft waar u
bent. De Europese Unie wil inwoners beter beschermen tegen de macht van dataverzamelaars en het
misbruiken van data. En dus komt er een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Wat is de AVG?
De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de
boetes hoger. Die kunnen oplopen tot 20 miljoen of 4% van de omzet. De nieuwe wet is lastig in een
paar zinnen samen te vatten.
Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
• De reden waarom u gegevens vastlegt moet helder zijn.
• De burger moet actief en ondubbelzinnig toestemminggeven voor de vastlegging.
• De burger heeft veel meer rechten, o.a. inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen.
• Alles wat u doet met persoonsgegevens moet aantoonbaar vastgelegd zijn.
• U mag alleen maar gegevens vastleggen en bewaren die u actief nodig heeft.
• De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven.
• Actieve interne communicatie over de omgang met persoonsgegevens is van belang.
• Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar u verantwoordelijk voor bent
moet dat worden vastgelegd in een overeenkomst.
Er verandert dus veel. Met name de wijze van verkrijging, registratie van het gebruik en de beveiliging
van gegevens hebben een stevige impact op een organisatie.
Voor wie geldt het?
Een ander groot verschil met de WBP is dat het begrip ‘persoonsgegevens’ is uitgebreid. Niet alleen een
combinatie van naam, adres of telefoonnummer, maar ook computergegevens zoals IP-adressen en
cookies ziet de AVG als persoonsgegevens. Met een bedrijfswebsite krijgt u dus al met de wetgeving te
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maken. Waarschijnlijk beschikt u als ondernemer ook over BSN-nummers en personeelsdossiers van
medewerkers. Kortom, er zijn wel degelijk een aantal punten af te vinken voordat een organisatie AVGproof is. Nu al nieuwsgierig hoe goed u bent voorbereid?
Om deze laatste vraag te kunnen beantwoorden verwijzen wij u naar de website van Bouw &
Meerendonk. Op deze website vindt u niet alleen heldere informatie omtrent de AVG maar kunt u zelf
ook simpel een test doen door het invullen van een “checklist” om te zien hoe goed u bent voorbereid.
Wij hebben contact gezocht met Bouw & Meerendonk omdat zij specialisten zijn op het gebied van ISO
certificeringen en de nieuwe AVG. De nieuwe wetgeving heeft niet alleen betrekking op ICT maar omvat
veel meer, vooral ook op het gebied van bedrijfsprocessen, juridische aspecten en awareness bij de
medewerkers. Na deze belangrijkste zaken in kaart gebracht te hebben volgt een mogelijke
aanpassingen op ICT gebied die door Tracks verzorgt kunnen worden.
Wat moet ik doen om AVG-proof te zijn?
Om aan de regels van de AVG te voldoen en dit aan uw klanten te kunnen laten zien, moet u
waarschijnlijk nog een aantal dingen doen. Bouw en Meerendonk heeft een overzicht gemaakt van alle
zaken die geregeld moeten zijn. Daarmee kunt u voor uzelf nagaan wat er nog moet gebeuren om te
voldoen aan de nieuwe regelgeving. Mocht u bepaalde onderwerpen niet begrijpen of hulp nodig
hebben, bel of mail dan met Bouw en Meerendonk. Zij helpen u graag op weg. Op de website
www.bmgrip.nl kunt u een “doe het zelf stappenplan” vinden.
Samen de AVG in orde maken
U kunt het AVG-traject zelf oppakken, maar mogelijk dat u het liever samen met een partij wilt doen die
daarin gespecialiseerd is. Bouw en Meerendonk kunnen u geheel vrijblijvend informeren over hoe zij u
daarbij kunnen helpen en welke investering daarbij komt kijken. Zij hebben dan enige informatie nodig.
Aan de hand daarvan zorgen zij dat u binnen één werkdag van hun een voorstel krijgt. Specifiek voor uw
organisatie en situatie.
De gegevens van Bouw en Meerendonk:
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
030-7555355
www.bmgrip.nl / info@bmgrip.nl
Gezien de enorme drukte graag communicatie via de website: www.bmgrip.nl , waar u veel informatie
kunt vinden en kunt opvragen m.b.t. de AVG.
Met vriendelijke groet,

Tracks BV
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