When you have to be right

GDPR-compliant in 5 stappen
Documenten
GDPR-compliant maken

Gegevens
inventariseren

Sind 25 mei 2018 moet u
voldoen aan de GDPR-regelgeving.
Weet u niet waar te beginnen?
Dit praktische stappenplan
vertelt u precies wat u moet doen.
Voor u het weet, kent GDPR geen
geheimen meer voor u.

Awareness creëren

Actieplan opstellen en
producten aanpassen

Procesflow opzetten

1. Creëer awareness binnen uw bedrijf
Het is belangrijk dat u ál uw werknemers bewustmaakt
van de GDPR, niet alleen uw management en leidinggevenden.
Dus ook de externen die met persoonsgegevens werken.
De GDPR is geen eenmalige verplichting, wel een doorlopend beleid dat
iedereen beïnvloedt. Alle werknemers moeten de basisprincipes kennen:
de impact van de GDPR en hun rol in de naleving ervan. Anders staat u als
onderneming nergens, zelfs niet met het best uitgewerkte beleid.
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1) Informeer uw management
Breng eerst uw managementteam op de hoogte van
de regelgeving en het bijbehorende beleid. Dan zorgen
zij er alvast voor dat:
• uw bedrijf tijdig de nodige middelen heeft
• de juiste mensen het GDPR-project uittekenen,
implementeren en opvolgen.

2) Informeer alle werknemers
Leer al uw werknemers wat de GDPR precies inhoudt: uw
onderneming start met nieuwe procedures en moet op
een andere manier omgaan met data.
Persoonsgegevens vind je overal. Veel werknemers
verwerken ze dus. Maar sommige moeten een extra
opleiding volgen:
• hr-medewerkers omdat ze met gevoelige gegevens
in aanraking komen;
• medewerkers van de klanten- en klachtendienst
omdat ze de rechten van de betrokkenen moeten
kennen en correct moeten toepassen.
• marketing medewerkers omdat zij vaak de eerste
contacten met betrokkenen hebben en op een
correcte manier informatie moeten geven en toestemming moeten krijgen.
Stippel een duidelijk beleid uit en zorg ervoor dat iedere
werknemer dit mee uitdraagt. Alleen zo versterkt u uw
GDPR-compliance.
Weet u niet hoe u uw werknemers over GDPR inlicht?
Toon hen deze video. Dan weten ze meteen wat de GDPR
is en hoe uw bedrijf zich het best voorbereidt.

2. Maak al uw documenten
GDPR-compliant
Werk zeker de volgende documenten bij:

Privacypolicy
Dit gaat om de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, uw Data Protection Officer, de rechtsgronden van de
verwerking …
Onze handige checklist toont u precies wat u in uw
privacypolicy moet opnemen. Download hem nu en ga
meteen aan de slag.

Cookiepolicy
Cookies zijn persoonsgegevens. Controleer dus zeker of
uw huidige cookiepolicy voldoet aan de GDPR.

Interne procedures
Werk ook uw interne richtlijnen bij zodat u alles altijd
correct opvolgt en afhandelt:
• Hoe gaat u om met de aanvragen van betrokkenen
om hun gegevens in te kijken, te verbeteren, te wissen
of de verwerking ervan te beperken? Wat doet u
als ze zich verzetten tegen geautomatiseerde
beslissingen, direct marketing en profiling?
Respecteert u hun recht op overdraagbaarheid van
de gegevens?
• Hoe reageert u op een datalek of een inbreuk op
persoonsgegevens? Wanneer meldt u dit aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit en de betrokkenen?
• Hoe en wanneer voert u een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact
Assessment of DPIA) uit? Wanneer raadpleegt
u de Gegevensbeschermingsautoriteit?
• Hoe ziet uw opt-inbeleid eruit?
• Wat doet u bij een controle of verzoek van de
Gegevensbeschermingsautoriteit?
• Hebt u een Privacy-organigram? Weet u welke
bevoegdheden alle rollen hebben?
• Hebt u evaluatieprocedures voor onder andere de
bestaande policies, registers, IT-beveiliging?
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Contracten:
• Sluit contracten af met de verwerkingsverantwoordelijken en (sub)verwerkers die
voldoen aan de vereisten van de GDPR.
• Pas privacyclausules aan in bestaande contracten
met leveranciers, klanten …
• Werk algemene voorwaarden bij.
• Corrigeer opt-inclausules.
Stelt u uw privacystatement op? Gebruik dan zeker onze
checklist Privacypolicy GDPR. Zo ziet u niets over het hoofd.

3. Beveilig al uw producten
Zorg ervoor dat al uw softwareproducten
waarop uw klanten zich aanmelden, beveiligd zijn:
niemand kan de aanmeldingsgegevens hacken, stelen
of per ongeluk zien. Codeer alle wachtwoorden zodat
niemand, inclusief uw ontwikkelaars tijdens support,
die ziet.

4. Inventariseer al uw gegevens
Maak een eenvoudige lijst van de
persoonsgegevens in uw register:
• Wie verwerkt en beheert de gegevens?
Geef de naam en contactgegevens op van de
verwerkingsverantwoordelijke, eventuele
(sub)verwerkers en eventueel functionaris voor
gegevensbescherming.
• Wat voor gegevens verwerkt uw bedrijf?
Hoe verzamelt en bewaart u ze?
Breng de verwerkte gegevens en betrokken personen
onder in categorieën. Geef ook aan wat gevoelige
gegevens zijn.
• Waarom verzamelt u de gegevens? Wat doet u ermee?
Beschrijf voor elke verwerking elk doeleind en elke
rechtsgrond.
• Waar bewaart u de gegevens?
Draagt u de gegevens over?
Wie heeft toegang tot de gegevens?
Vermeld dan de bestemmelingen en de voorzien
beschermingsmaatregelen”.
• Tot wanneer gebruikt of bewaart u ze?
Geef de bewaartermijn op voor elke categorie
gegevens.
• Hoe beschermt u de gegevens?
Beschrijf de beveiligingsmaatregelen die u neemt.
Weet u niet zeker of uw verzamelde data persoonsgegevens zijn? Neem er dan zeker onze paper
Persoonsgegevens GDPR bij. Dan bent u zeker dat u
in orde bent.

Na het verzamelen van deze gegevens:
• Deze informatie gebruiken om een dataregister op te
stellen.
• Op basis van deze informatie een actieplan opstellen
om voor elke verwerking de juiste bescherming en
transparantie te bieden.
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5. Werk processen en procedures uit
Aanvragen van betrokkenen

Datalekken

Zorg ervoor dat u binnen een maand elke
vraag van een betrokkene beantwoordt en de
bijbehorende actie uitvoert. Reageer op élk verzoek
van de betrokkenen:

Documenteer datalekken, volg ze op en
evalueer of deze gemeld moeten worden aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit (binnen de 72 uur)
en/of aan de betrokkenen.

Enkele voorbeelden:

De definitie van een datalek of ‘inbreuk in verband met
persoonsgegevens’ volgens de GDPR: ‘een inbreuk op
de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins
verwerkte gegevens’.

• Ik wil gegevens verbeteren of verwijderen.
• Ik weiger direct marketing.
• Ik ga niet akkoord met geautomatiseerde
besluitvorming en profilering.
• Ik wil niet dat u gegevens overdraagt naar andere
bedrijven.

Een ruime definitie die uiteenlopende situaties omvat.
Datalekken kennen tal van oorzaken. Dan denken we vooral aan kwaad opzet, zoals hacking, ransomware-aanvallen
en diefstal. Toch zijn datalekken meestal het gevolg van
een menselijke fout: iemand verliest een USB-stick, doet
het computersysteem crashen, publiceert per ongeluk
persoonsgegevens op een onbeveiligde webpagina.
Continue evaluatie van procedures, IT-security, contracten
en de compliancy van alle verwerkingsprocessen.

Meer weten over hoe u uw onderneming
volledig GDPR-compliant kan maken?
Ontdek onze handige checklists
en interessante artikels en video’s 
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• Ik wil mijn persoonsgegevens inkijken.

