Hoeveel weet jij over de AVG?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving
gaat in hele Europese Unie gelden en vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG
neemt veel veranderingen met zich mee en vraagt dus veel van organisaties. Hoeveel weet jij van de nieuwe privacywet?
1.Tot welk bedrag kunnen de boetes voor
organisaties oplopen onder de AVG?
A. €820.000
B. 10 miljoen of 2% van de omzet
C. 20 miljoen of 4% van de omzet
2. Onder de AVG zijn organisaties verplicht
een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te
voeren, wat is dit?
A. Dit is een instrument om vooraf de
privacyrisico's van een gegevensverwerking in
kaart te brengen.
B. Dit is een instrument om de impact van de
nieuwe privacywetgeving op de
bedrijfsvoering te meten.
3. Moeten organisaties, zodra de AVG van
kracht is, voor elke gegevensverwerking
een PIA uitvoeren?
A. Ja, een PIA moet voor elke
gegevensverwerking uitgevoerd worden.
B. Dat mogen organisaties zelf bepalen.
C. Nee, een PIA is alleen verplicht als een
gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog
privacyrisico oplevert.

4. Onder de AVG zijn sommige
organisaties verplicht een Functionaris
Gegevens-bescherming (FG) aan te stellen,
wat doet deze FG?
A. De FG is verantwoordelijk voor de controle
op gegevensverwerking binnen de
organisatie.
B. De FG doet hetzelfde als de CISO en is
ook vaak dezelfde persoon.
5. Wat merken mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen)
van de AVG?
A. Betrokkenen merken hier niets van.
B. Betrokkenen krijgen meer mogelijkheden
om voor zichzelf op te komen bij de
verwerking Frank
van hun gegevens.
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privacyrechten worden namelijk versterkt en
uitgebreid.
6. Hoelang mogen persoonsgegevens
bewaard blijven onder de AVG?
A. Organisaties mogen persoonsgegevens
één jaar bewaren, zodra deze niet meer
gebruikt worden.
B. Organisaties mogen persoonsgegevens
niet langer bewaren dan noodzakelijk is
voor het doel van verwerking.

7. Organisaties hebben onder de AVG een
verantwoordingsplicht. Wat houdt dit in?
A. In geval van een datalek moeten
organisaties kunnen verantwoorden wat voor
maatregelen ze hebben genomen om de
gegevens te beschermen.
B. Organisaties moeten met documenten
kunnen aantonen dat zij de juiste technische
en organisatorische maatregelen hebben
genomen om aan de AVG te voldoen.
8. Voor welke organisaties geldt de AVG?
A. Voor alle organisaties.
B. Voor organisaties die persoonsgegevens
bezitten en/of verwerken.
Stuur je antwoorden voor 10
september naar
evelien@soulmade.nl en maak
kans op 10 webcamcovers voor
jou en 9 collega's!
We verloten drie setjes van 10
webcamcovers onder de
inzendingen!

