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AVG betreft:
verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegeven:
‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de
betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’ (Art.4.1)
Verwerking:
‘een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens’ (Art. 4.2)

Nieuwe Europese wetgeving AVG
Vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) met kernpunten:
 Rechtstreekse Europese wetgeving (geen soft law);
 Sterkere en uitgebreidere privacy rechten;
 Meer verantwoordelijkheden organisaties;
 Steviger bevoegdheden Europese privacy toezichthouders met
boetebevoegdheden.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data
Protection Regulation (GDPR).
De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doel van de AVG
 Verdergaande harmonisatie van privacyregeling in de
Europese Unie;
 Bescherming van persoonsgegevens (c.q. realiseren van een
consistent en hoog beschermingsniveau met het oog op
internet en online-diensten);
 Waarborgen van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie
(artikel 1 van de AVG).
Na inwerkingtreding op 25 mei 2018 worden de Europese
Privacyrichtlijn en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
ingetrokken.

Eigen Nederlandse regels: Uitvoeringswet
AVG
 Uitvoering van bepalingen inzake de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens;
 Het invullen van de ruimte die de verordening biedt om bij
nationaal recht nadere invulling te geven aan de bepalingen van
de AVG.

Wat betekent de AVG voor burgers ?
 Versterking en uitbreiding privacy rechten, bescherming
persoonlijke levenssfeer;
 Gegevensbescherming: ‘het recht om informatie over jezelf te
controleren, bewerken, beheren en verwijderen en om te
beslissen wanneer, hoe en wat voor informatie wordt
gecommuniceerd met anderen’;
 Privacy is een FUNDAMENTEEL recht (staat in de Grondwet);
 Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Belangrijkste verschillen met de Wbp


Toestemming:
Bij meerdere verwerkingen van persoonsgegevens moet er bij alle verwerkingen afzonderlijk
toestemming worden gevraagd aan betrokkenen, die ondubbelzinnig van aard is en waarbij
een actieve handeling vereist is door betrokkenen. Geen stilzwijgende verlengingen meer van
abonnementen. Alles moet in begrijpelijke taal geschreven worden aan betrokkenen.



Verwerkingsbeginselen:
De AVG introduceert kernbeginselen, waaraan alle verwerkingen van persoonsgegevens
moeten voldoen:
•
•
•
•
•
•

Persoonsgegevens moeten op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
Alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
Gegevens moeten correct en actueel zijn;
Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden
verwijderd of geanonimiseerd;
De persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische
maatregelen.

Belangrijkste verschillen met de Wbp


Recht van betrokkenen:
Toegevoegde rechten ten opzichte van de Wbp zijn:
•
•
•
•



Het
Het
Het
Het

recht
recht
recht
recht

op vergetelheid;
op dataportibiliteit;
om de verwerking te beperken;
om bezwaar te maken tegen verwerkingen.

Administratieplicht:
Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Denk hierbij aan de
toestemming, alle gegeven informatie, rechten van betrokkenen, minimalisatie van verwerking
van persoonsgegevens en afspraken met bewerkers.

Archivering en persoonsgegevens
Memorie van toelichting op de Uitvoeringswet AVG:


De verordening kent een aantal specifieke uitzonderingen voor verwerking van
persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang. Een aantal
uitzonderingen werkt rechtstreeks. Daarnaast bevat artikel 89, derde lid, een specifieke
bepaling op grond waarvan bij lidstatelijk recht kan worden afgeweken van enkele
voorschriften van de verordening. Het gaat hier om de mogelijkheid om af te wijken van
de artikelen 15 (het recht op inzage), 16 (het recht op rectificatie), 18 (het recht op
beperking van de verwerking), 19 (kennisgevingsplicht), 20 (het recht op
overdraagbaarheid van de gegevens) en 21 (het recht van bezwaar).



Er is voor gekozen om op grond van artikel 89, derde lid, van de verordening een

aantal uitzonderingen op te nemen in de Uitvoeringswet voor verwerking van
persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden die berusten in
een archiefbewaarplaats. Daarbij wordt aangesloten bij de begrippen zoals deze
gedefinieerd zijn in de Archiefwet 1995. Voor een nadere toelichting bij deze bepaling
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 45.

Stappenplan AVG voor heemkundekringen
 Creëer bewustwording in de organisatie; spreek af wie met de AVG aan de
slag gaat/gaan;
 Inventariseer de verwerking van persoonsgegevens; denk daarbij zowel aan
de gegevens voor de organisatie zelf (b.v. ledenadministratie), als aan de
gegevens behorend bij de collectie (b.v. schenkers, bruikleengevers, personen
afgebeeld op foto’s, namen van familieleden op bidprentjes);
 Zet een privacyverklaring op de website;
 Zorg voor passende beveiliging van de persoonsgegevens (technisch en
organisatorisch);
 Stel een procedure datalekken vast;
 Stel procedures op voor het verkrijgen van toestemming voor betrokkenen;
 Stel (b.v. met andere heemkundekringen gezamenlijk) een gedragscode op.

