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De Algemene Verordening Gegevensbescherming
wat moet ik regelen als ik persoonsgegevens laat verwerken?

De vraag
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht je
om te zorgen voor voldoende beveiliging van de persoonsgegevens
die je als organisatie verwerkt, ook als je bij de verwerking een
zogenaamde verwerker inschakelt. Indien je persoonsgegevens
door een derde partij laat verwerken, is jouw organisatie de
verwerkingsverantwoordelijke. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je
voor het verwerken van persoonsgegevens een clouddienstverlener
inschakelt, een extern hostingbedrijf inschakelt voor je website
waar persoonsgegevens worden verwerkt of een accountant je
administratie laat doen.

De uitdaging
Als je als organisatie persoonsgegevens laat verwerken door een
verwerker, blijf je te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de gegevensverwerking door deze verwerker. De uitdaging
voor jouw organisatie is dus om ervoor te zorgen en er op toe te
zien dat de verwerker ook maatregelen treft die nodig zijn om te
voldoen aan de beveiligingseisen van de AVG. Ten eerste levert
een goede beveiliging een belangrijke bijdrage aan het voorkomen
van datalekken. Ten tweede zijn bewerkers door deze maatregelen
beter in staat om mogelijke inbreuk op persoonsgegevens tijdig te
ontdekken en jouw organisatie daarover te informeren.

De oplossing
Sinds de AVG van toepassing is, heb je een gedeelde
verantwoordelijkheid met de verwerker om een
verwerkersovereenkomst te sluiten. Neem in ieder geval het
volgende op in de verwerkersovereenkomst:
	het onderwerp van de verwerking
de duur van de verwerking
	de aard van de verwerking
het doel van de verwerking
de omgang met de data bij beëindiging van de dienstverlening
	de soorten persoonsgegevens
de categorieën van betrokkenen
	de rechten en plichten van de verwekersverantwoordelijke
de mogelijkheid tot het controleren van de verwerker door de
verwerkingsverantwoordelijke
de technische en organisatorische maatregelen, die beide
partijen dienen te nemen

Let op: Wanneer de verwerker een sub-verwerker in dienst neemt
dien jij hier eerst toestemming voor te geven. Tevens dient de
sub-verwerker dezelde verplichtingen opgelegd te krijgen als de
verwerker. Indien de sub-verwerker zijn plichten niet nakomt, is
de verwerker (en dus niet de sub-verweker) ten aanzien van jouw
organisatie volledig aansprakelijk.

Meer weten?
Bezoek onze website www.mindyourstep.info voor meer tips en
tricks op privacy- en informatieveiligheidsvlak.
Of neem direct contact op met Marijn Berndes via
marijn@soulmade.nl of door te bellen naar 0162-430345.

