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’Als u toegang hebt tot de 
persoonsgegevens van gelijk welke 
EU-burger, een dienst verleent aan 
EU-burgers, EU-burgers tewerkstelt, 
persoonsgegevens van EU verzamelt, 
zal u zich naar de nieuwe verordening 
moeten schikken, ook al hebt u geen 
fysieke aanwezigheid in de EU’, aldus 
Sheila FitzPatrick. Dit maakt de AVG 
de facto tot een uitdaging op het vlak 
van naleving van de regels inzake 
gegevensbescherming, en er rest niet 
veel tijd meer om hieraan te voldoen, 
daar de nieuwe verordening i.v.m. 
gegevensbeveiliging in mei 2018 
van kracht zal worden. ‘En als u de 
verordening schendt, kan de sanctie 
oplopen tot € 20 miljoen of 4% van 
uw wereldwijde jaaromzet (de hoogste 
van beide, al naargelang). Deze nieuwe 
verordening reikt dus heel ver en zal 
een bijzondere impact hebben op 
gegevensverwerkers, datacenters, 
cloud services providers en hun 
klanten’, voegt ze er nog aan toe.

De nieuwe Europese verordening 
voert een ingrijpende verandering 
door in de manier waarop organisaties 
persoonsgegevens verzamelen, 
verwerken, raadplegen, gebruiken, 
opslaan of doorgeven. Veel bedrijven 
zullen hun verplichtingen in het kader 

van de AVG moeten begrijpen en hun 
diensten, contracten en processen in 
overeenstemming hiermee aanpassen. 
Wie het best het belang van de naleving 
van de regels en de basis ervan begrijpt, 
zal een concurrentievoordeel hebben 
t.o.v. andere spelers op de markt.

Creating Trust by Design
Een van de belangrijkste veranderingen 
die de Europese wetgever heeft 
doorgevoerd is het verruimen van de 
definitie van persoonsgegevens. 
Binnen de context van de AVG worden 
alle gegevens die een particuliere 
persoon zouden kunnen identificeren, 
nu als persoonsgegevens beschouwd. 
‘Unieke identificatoren, locatiegegevens, 
biometrische gegevens, genetische 
gegevens en gegevens m.b.t. de 
culturele of economische aspecten 
van een particuliere persoon vallen 
nu onder de toepassing van de 
wet. Zelfs een IP-adres zal worden 
beschouwd als persoonsgegevens’, 
benadrukt mevrouw FitzPatrick.

Het AVG-principe van 
gegevensminimalisering is strikter 
dan de vorige Europese verordening 
inzake gegevensbescherming. 
‘Als persoonsgegevens niet 
absoluut noodzakelijk zijn om een 

Met de nieuwe vereisten voor organisaties en de nieuwe rechten voor 
particulieren lijdt het geen twijfel dat de General Data Protection 
Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van de EU een ingrijpende impact zal hebben op elke organisatie, 
ongeacht of die actief is in Europa. We vroegen Sheila FitzPatrick, 
wereldwijd een van de toonaangevende experten op het vlak van 
gegevensbeveiliging, naar haar visie en ervaringen i.v.m. hoe we het best 
aankijken tegen het veranderende landschap van gegevensbescherming 
en hoe we ons het best voorbereiden op wat een diepgaande verschuiving 
lijkt in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verwerken.
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zakelijke (of arbeids-) relatie te 
beheren, moeten bedrijven ervan 
afzien om ze te verzamelen’, is de 
aanbeveling van FitzPatrick. Niet 
alleen mogen databeheerders - de 
natuurlijke of rechtspersonen die de 
persoonsgegevens controleren en 
verantwoordelijk zijn voor het bijhouden 
en gebruiken ervan - de gegevens niet 
langer dan nodig bijhouden, ze mogen 
evenmin wijzigingen doorvoeren aan 
het gebruik van de data die ze hebben 
verzameld zonder de uitdrukkelijke 
en vrijwillig gegeven toestemming 
van de betrokkene van de gegevens 
- de persoon die van wie de gegevens 
afkomstig zijn - voor het nieuwe of 
uitgebreide gebruik. De betrokkenen 
van de gegevens hebben het recht om 
te worden vergeten en organisaties 
moeten over duidelijke processen 
beschikken om op verzoek individuele 
gegevens van betrokkenen te wissen. 
‘Bedrijven zullen transparantie moeten 
garanderen i.v.m. het verantwoorden van 
het verzamelen, opslaan en verwerken 
van persoonsgegevens, wat ze ermee 
zullen doen en antwoorden op de vraag 
of deze gegevens buiten het land van 
herkomst zullen worden doorgegeven. 
En als u de persoonsgegevens niet 
absoluut nodig hebt, doe het dan niet: 
gebruik geaggregeerde, statistische 
of anonieme gegevens in de plaats’, 
adviseert Sheila FitzPatrick. In het kader 
van de AVG zullen organisaties het juiste 
evenwicht moeten vinden tussen het 
bewaren van gegevens met het oog op 
exploratie en gegevensminimalisering.

Het recht om vergeten te worden - of 
het recht om verwijderd te worden - 
zal voor elke organisatie een ernstige 
uitdaging vormen. Dit is de reden 
waarom ingenieurs en ontwikkelaars, 

bij het ontwerpen van oplossingen, 
moeten nadenken over hoe ze de data 
kunnen vernietigen wanneer die niet 
langer nodig zijn. Afhankelijk van de 
applicatie of van wat de leverancier van 
clouddiensten biedt, kan het wissen van 
élk stukje van de persoonsgegevens 
moeilijk zijn, daar de informatie kan 
worden gekopieerd, geback-upt en op 
verschillende plaatsen kan worden 
herverdeeld. ‘Het betekent dat, telkens 
u een nieuwe applicatie ontwikkelt of 
een nieuw systeem implementeert dat 
een waarschijnlijke impact zal hebben op 
de persoonsgegevens, u een evaluatie 
van de impact op de privacy (Privacy 
Impact Assessment - PIA) moet 
maken om te bepalen of het gebruik 
van deze gegevens verantwoord is in 
het licht van de dienst die u aanbiedt’, 
aldus Sheila FitzPatrick. De PIA moet 
een duidelijk overzicht geven van 
de locatie van alle gegevens in de 
organisatie en elke datastroom in kaart 
brengen. Toch zal elke investering in 
middelen om de gegevensexploratie 
te automatiseren met het oog op de 
AVG, later zijn vruchten afwerpen door 
de overheadkosten voor de exploratie 
van gegevens te verminderen.

De buitensporig hoge boetes voor het 
niet in overeenstemming zijn met de 
AVG vormen voor elke onderneming een 
aanzienlijk risico. Het topmanagement 
moet het voortouw nemen door 
binnen de organisatie de ‘privacy by 
design’-benadering, die de nieuwe 
verordening mogelijk maakt, aan te 
sturen. Dit betekent dat elk initiatief om 
de bedrijfsprocessen te herdenken of 
om nieuwe gegevens te verzamelen, 
dient te gebeuren door daarbij van 
meet af aan de naleving van de AVG 
in het achterhoofd te houden.
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Beveiliging biedt geen 
volledige waarborg voor de 
privacy. Maar het helpt wel 
De AVG vereist van de overheden 
die persoonsgegevens verwerken 
dat ze een data protection officer 
(DPO) aanstellen, naast andere 
entiteiten, wanneer de kernactiviteiten 
een regelmatige en systematische 
monitoring op grote schaal van de 
betrokkenen van de data vereisen of het 
op grote schaal verwerken van speciale 
categorieën van gegevens omvatten.. 
Op basis van een studie uitgevoerd door 
de International Association of Privacy 
Professionals (IAPP) betekent deze 
vereiste dat alleen al in Europa en de VS 
de komende twee jaar 28.000 DPO’s 
zullen moeten worden aangesteld.

Het nieuwe wettelijke kader voert ook 
voor het eerst het concept van ‘inbreuk 
op de persoonsgegevens’ in de 
Europese wetgeving in, en legt vereisten 
inzake kennisgeving vast voor zowel de 
toezichthoudende overheid als voor de 
betrokkenen van de gegevens. ‘In geval 
van inbreuk op de persoonsgegevens 
moet de gegevensbeheerder (data 
controller) de toezichthouder hiervan 
onverwijld in kennis stellen, en 
voorzover mogelijk, niet later dan 72 
uur nadat hij erover is ingelicht’, legt 
Sheila FitzPatrick uit. Ze voegt eraan 
toe dat ‘als de gegevensbeheerder 
heeft bepaald dat de inbreuk op de 
persoonsgegevens waarschijnlijk zal 
resulteren in een hoog risico voor de 
rechten en vrijheden van de particuliere 
personen, hij ook informatie in verband 
met de inbreuk op de persoonsgegevens 
aan de betrokkenen van de gegevens 
moet communiceren.’ En wanneer een 
gegevensverwerker (data processor) 

een inbreuk op de persoonsgegevens 
vaststelt, moet hij op zijn beurt de 
databeheerder in kennis stellen.

Een vraag die Sheila FitzPatrick 
geregeld voorgelegd krijgt: wat is het 
verschil tussen privacy en beveiliging? 
Het is zo dat, ook al zijn privacy en 
beveiliging onderling verstrengeld, ze 
bijlange niet identiek zijn. ‘Je kan een 
beveiliging van wereldklasse hebben 
en absoluut geen privacy’, merkt ze 
op. ‘Naar analogie hiermee kan u de 
privacy van gegevens vergelijken met 
een wiel, waarbij het volledige wiel 
staat voor de volledige levenscyclus 
van de gegevens. Beveiliging is slechts 
een spaak van dat wiel en als u enkel 
oog hebt voor die specifieke spaak, zal 
het wiel breken. Uiteraard is beveiliging 
enorm belangrijk, omdat u uw gegevens 
moet vergrendelen. Maar als het blijft 
bij het versleutelen van gegevens die u 
nooit had moeten verzamelen, dan schiet 
u tekort in uw privacyverplichtingen.’

Kies een vertrouwensleverancier 
voor clouddiensten
Hoewel de AVG op de eerste plaats 
een wettelijk en compliancegegeven 
is, zullen de technologie en de tools 
een centrale rol spelen in het helpen 
van organisaties om de naleving van 
de AVG-vereisten te verzekeren. De 
AVG maakt een opsplitsing tussen de 
verantwoordelijkheden en taken van de 
gegevensbeheerders en -verwerkers. 
De beheerders zijn verplicht om enkel 
die verwerkers aan te werven die 
voldoende waarborgen bieden om de 
gepaste technische en organisatorische 
maatregelen te implementeren om aan 
de vereisten van de AVG te voldoen 
en om de rechten van de betrokkenen 
van de gegevens te beschermen.



Sheila M. FitzPatrick heeft meer dan dertig jaar ervaring als advocaat in de domeinen internationale 
tewerkstelling en gegevensbescherming. Ze wordt erkend als een van de meest toonaangevende experten 
wereldwijd en werkt nauw samen met de regering van de VS, de Raad van de Europese Unie en nationale bureaus 
voor gegevensbescherming in Europa, Azië en het Stille Oceaangebied, en het Amerikaanse continent.

Momenteel werkt mevrouw FitzPatrick bij NetApp als Data Governance en Privacy Counsel en Chief Privacy 
Officer. Ze is verantwoordelijk voor het wereldwijde data privacy compliance-programma van NetApp, inclusief de 
verantwoordelijkheid voor de naleving van de wereldwijde wetten i.v.m. gegevensbescherming gegevenssoevereiniteit, 
cyberbeveiliging, kennisgeving van gegevensinbreuken, cloud computing en documentatiebeheer.

NetApp wordt beschouwd als een rolmodel voor de AVG, omdat de onderneming een ‘data privacy first’-benadering 
volgt en zelfs Binding Corporate Rules (BCR’s) heeft geïmplementeerd in elk land waar ze actief is. NetApp heeft een 
omvattend, proactief, wereldwijd data privacy compliance-programma uitgewerkt, veeleer dan een op de VS toegespitste 
benadering, dat de onderneming heeft gepositioneerd als vertrouwensadviseur op het gebied van de privacy van 
gegevens.US-centric approach - that has positioned the corporation as a trusted advisor in the data privacy space.

Bijlage: AVG-infografiek van de Europese Commissie 
Deze infografiek, uitgegeven door de Europese Commissie, biedt een overzicht van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en beschrijft onder meer welke 
informatie als persoonsgegevens wordt bestempeld, de reden voor de verandering, 
de verplichtingen van de ondernemingen en de kostprijs van niet-naleving:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
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De AVG breidt de verplichtingen die 
samenhangen met het verwerken van 
gegevens uit. Bedrijven die diensten 
leveren op basis van het verwerken 
van gegevens voor hun klanten – en 
potentiële onderaannemers van 
deze leveranciers – moeten hun 
verantwoordelijkheden en de rechten 
van de betrokkenen van de gegevens 
goed begrijpen. ‘U hebt een partner 
nodig die u doorheen de uitdagingen 
kan helpen navigeren om gegevens in 

de cloud op te slaan, vanuit het oogpunt 
van de privacy van de gegevens. U 
mag uw beslissing niet alleen nemen 
op basis van kosten, flexibiliteit en 
schaalbaarheid: ook de privacy van 
gegevens moet in de vergelijking 
voorkomen. Op die manier zal u niet 
alleen zware financiële boetes vermijden, 
maar ook uw organisatie helpen om 
nieuwe concurrentievoordelen te 
verwerven’, besluit Sheila FitzPatrick.


