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Leerdoelen van de dag & theorie

Inzoomen op casuïstiek NHL Stenden

Koffiepauze

Workshop in kleine groepjes

Plenaire bespreking

Afsluiting

Agenda



Stellingen:

- Met Privacy by Design voorkom je datalekken.

- Een leverancier van een systeem of software moet 
voldoen aan Privacy by Design. Als afnemer heb je 
daar geen invloed op.

Opwarmertje



•Wat betekent privacy by design?

•Welke principes horen bij privacy by design?

•Wanneer is het vereiste van privacy by default verplicht aan de orde?

Quiz



•Deelnemers begrijpen het ontwerpen van maatregelen in de 
proces(inrichting) van hun werkzaamheden

•Deelnemers begrijpen het ontwerpen van maatregelen in de ICT-sfeer 
van hun werkzaamheden

• Daarnaast kunnen zij herkennen wanneer een maatregel in proces of 
ICT-sfeer hoort.

•Aansluitend: deelnemers kunnen privacyborging in de werkprocessen 
verwerken

Leerdoelen



Basisbegrippen



•Persoonsgegeven

•Verwerken

•Verwerkingsverantwoordelijke

•Verwerker

•Doelbinding

•Grondslag

Kernbegrippen AVG



Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt van een betrokkene 

& de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan of bedoeld is om in een
bestand te worden opgenomen

Wanneer is de wet van toepassing?



• Het begrip persoonsgegevens

• Het begrip verwerking

• Verschillende rollen (verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene, 
verwerker, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, ontvangers)

Basisbegrippen



“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”

1. Alle informatie (nummer, foto, omschrijving, etc.)

2. Over geïdentificeerde of identificeerbare (herleidbaar tot, in verband te 

brengen met, koppelen datasets)

3. Natuurlijke persoon (geen overledenen of rechtspersonen)

Persoonsgegeven I

Betrokkene: de persoon waar de persoonsgegevens betrekking op hebben



Identificatie: 

• Direct: dusdanig uniek, met zekerheid of grote 
waarschijnlijkheid bijv. naam, adres en geboortedatum of BSN

• Indirect: minder directe identificatoren zoals uiterlijke 
kenmerken, sociale of fysieke kenmerken

Persoonsgegeven II

Betrokkene: de persoon waar de persoonsgegevens betrekking op hebben



Vanwege gevoelige aard en fundamenteel karakter geldt bij wet een 
verwerkingsverbod op:

• ras of etnische afkomst

• politieke opvattingen

• religieuze/ levensbeschouwelijke overtuigingen 

• het lidmaatschap van een vakbond

• verwerking van genetische gegevens

• biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

• gegevens over gezondheid

• gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Bijzondere persoonsgegevens



Niet bijzonder bij wet maar wel gevoelig van aard:

• Strafrechtelijke gegevens

• BSN

• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

• Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene

• Andere gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van 
de betrokkene

Relatieproblemen, schoolprestaties van kinderen

• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Gevoelige persoonsgegevens



Verwerken 
van

persoonsgegevens



„bestand”: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens 
bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd 
of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is 
verspreid.

Bestand



„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 etc…

Verwerking



Rollen, taken en 
verantwoordelijkheden



Verschillende rollen

Betrokkene

Ontvanger Verstrekker

Betrokkene

Verwerkingsverant-
woordelijke

Verwerkingsverant-
woordelijke

Betrokkene

Verwerker

Sub-verwerker

Verwerkingsverant-
woordelijke



Situatie 1 

Taken en verantwoordelijkheden: Betrokkene informeren

Ontvanger

• Ontvangt persoonsgegevens

• Eigen doel

• Artikel 14

Verstrekker

• Verkrijgt persoonsgegevens

• Eigen doel 

• Artikel 13



Situatie 2 
Verwerkingsverantwoordelijke – (Sub)Verwerker

Taken en verantwoordelijkheden: Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt doel en 
omvang verwerking en legt dit vast in een verwerkersovereenkomst

Betrokkene: Staat centraal, zijn/haar persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Neemt initiatief voor verwerking, bepaalt doel van 
en middelen voor verwerking, aansprakelijk voor verwerking (ook verder de ‘keten’ in)

Verwerker: Ten behoeve van, geen eigen verantwoordelijkheid, in opdracht van, op 
basis van instructie, is het middel

Sub-verwerker: Ten behoeve van verwerker, geen eigen verantwoordelijkheid, in 
opdracht van, op basis van instructie, is het middel van verwerker



Situatie 3
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

2 of meer Verwerkingsverantwoordelijken

• Gezamenlijke bepaling van doel en middelen

• Onderlinge verantwoordelijkheid vastleggen

• Betrokkene kan iedere partij aanspreken

• Iedere partij aansprakelijk voor het geheel van 
gegevensverwerkingen 

Taken en verantwoordelijkheden: Verwerkingsverantwoordelijken leggen 

verdeling van taken en aansprakelijkheden vast in een regeling.



Beginselen 
bij verwerken



1. Verwerking persoonsgegevens:

a. Rechtmatig, behoorlijk en transparant

b. Doelbinding

c. Data minimalisatie

d. Juistheid

e. Opslagbeperking

f. Passende beveiliging

2. Accountability!

Beginselen bij verwerken



a. Ondubbelzinnige toestemming

b. Overeenkomst

c. Uitvoeren wettelijke plicht

d. Vitaal belang betrokkene of ander natuurlijk persoon

e. Uitvoering publieke taak

f. Gerechtvaardigd belang

Zes grondslagen



Verboden, tenzij… 

• 10 uitzonderingsgronden

•Meer specifiek:

• Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

• Uitvoering van arbeids- of sociaalzekerheidsrechtelijke zaken

• Beschermen van vitale belangen

• De persoonsgegevens zijn door de betrokkene zelf openbaar gemaakt

• In het kader van een rechtsvordering

• Zwaarwegend algemeen belang

Uitzonderingsgronden bijzondere persoonsgegevens



Privacy by Design



•Betekent dat je in het ontwerp van diensten rekening houdt met privacy

•Standaard maatregelen voor bescherming van gegevens, zowel 
organisatorisch als technisch

•Als vereiste opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Privacy by Design



Artikel 25 (1) AVG:

• Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de 
aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de 
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden, 
treft de verwerkingsverantwoordelijke, zowel bij de bepaling van de 
verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en 
organisatorische maatregelen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld 
met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale 
gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige 
waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften 
van deze verordening en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen. 

Wat wordt vereist?



Artikel 25 (1) AVG:

• Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de 
aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de 
qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden, 
treft de verwerkingsverantwoordelijke, zowel bij de bepaling van de 
verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en 
organisatorische maatregelen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld 
met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale 
gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige 
waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften 
van deze verordening en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen. 

Wat wordt vereist?



•Passende technische en organisatorische maatregelen

•Om rechten van betrokkenen te beschermen

Wat wordt vereist?



• Overzicht juridische onderdelen PbD

• Koppeling aan techniek en organisatorische maatregelen

• Alternatieve waarborgen

• In een handig overzicht aan de hand waarvan een organisatie PbD kan 
implementeren en documenteren

Privacy by Design Framework



Privacy by Design Framework



•Eerste stap, want bij anonieme gegevens geen privacy issue

•De rest van het schema hoeft dan niet meer doorlopen te worden

Anonimiseren



•Vaak samen met aggregeren

Anonimiseren



•Gaat samen met doelomschrijving

•Minimale gegevensset

Dataminimalisatie



•Beleid voor gescheiden houden identificerende gegevens en overige 
gegevens, contracten met verwerkers of TTP’s

Pseudonimiseren



•Conform standaarden informatiebeveiliging

Encryptie



•Bijhouden autorisatiematrix en logging

•Need to know en need to access

Access control



•Registraties opt-in en opt-out

•Registratie permissies

Data protection by default



•Beleid en overzicht bewaartermijnen

•Omgang met e-waste

Verwijderen/bewaartermijnen



•Privacy verklaring

•Beleid bij verzoeken inzage/correctie/verwijdering

•Overige rechten

Faciliteren rechten van betrokkenen



•Van algehele data governance van een organisatie

•Van governance specifiek voor dienst/proces (incl. contracten, 
verwerkersovereenkomsten, juridische grondslag, intern beleid, etc.)

•En regelmatig een privacy audit helpt compliant te blijven

•Een PIA kan helpen inzichtelijk te maken of aan overige juridische eisen 
is voldaan

•Dit schema kan ook bij een PIA behulpzaam zijn

Framework is onderdeel





Privacy by Default



•Artikel 25(2) AVG

•Waar mogelijk/van toepassing de instellingen zo privacy vriendelijk 
mogelijk 

•Dus niet standaard extra’s voor nieuwsbrieven etc aangevinkt 

•Niet standaard gegevens voor iedereen zichtbaar

•Actieve handeling betrokkene vragen (toestemming)

•Bijvoorbeeld voor communicatie per email

Privacy by Default



•Kern in AVG: aantoonbaar in overeenstemming met de wet handelen en 
aantonen dat je aan vereisten voldoet

•Dus keuzes vastleggen en beargumenteren waarom je bepaalde keuzes 
hebt gemaakt

•Niet alles moet, het is een afweging

•Maar je moet wel kunnen uitleggen dat je aanpak een verantwoorde 
aanpak is

Keuzes verantwoorden



De NHL Stenden uitdagingen



•Legacy systemen

•Leveranciers die niet altijd voldoen

•Hoe krijg je PbD concreet in het inkoopproces?

•Verhouding inzagerechten betrokkenen en PbD

•Hoe kan PbD helpen in het voorkomen van datalekken?

Verschillende uitdagingen 



Aan de slag!



•Wat is het doel?

•Wat is de grondslag?

•Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het doel?

•Welke stappen zijn nodig om tot de juiste gegevensset te komen?

•Welke maatregelen zijn nodig om privacy bij gebruik van de 
gegevensset te borgen?

Hoofdvragen



Wrap up



www.privacycompany.eu
info@privacycompany.nl
070 – 820 96 90

Maanweg 174
Den Haag

Wat zijn jullie vragen?


