AVG dossier Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs:
Nederland of beter gezegd Europa wordt wakker geschud als het gaat om de Algemene
Verordening Gegevensbescherming kortweg de AVG.
Eind mei 2018 moet u de zaken op orde hebben, om u daarbij te helpen, hebben wij een AVG
dossier voor u opgesteld, wat overigens ook nog steeds wordt aangevuld.
In de eerste plaats moet u zich enkele vragen stellen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de AVG
Krijg ik te maken van de AVG
Wat moet ik als ondernemer met de AVG
Wat moet ik als ondernemer regelen of doen om aan de AVG te voldoen
Wat als ik niet op tijd klaar ben met de AVG

1: Wat is de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die
op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of
gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één
privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
2: Krijg ik te maken van de AVG
Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die
persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel
alle ondernemers krijgen ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. Door het versturen van
een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten,
contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of
personeelsinformatie. Ook stichtingen en verenigingen en internationale bedrijven die zaken
doen met de EU moeten zich houden aan de AVG.
3: Wat moet ik als ondernemer met de AVG
Door de AVG heeft u verantwoordingsplicht. U moet kunnen aantonen dat u de juiste
organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. En u
moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van
persoonsgegevens.
4: Wat moet ik als ondernemer regelen of doen om aan de AVG te voldoen
Bereid uw bedrijf goed en tijdig voor op de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in
Nederland toezicht op naleving van de AVG. Ter voorbereiding op de nieuwe wet zijn 10
stappen opgezet.
5: Wat als ik niet op tijd klaar ben met de AVG
Uw bedrijf of stichting of vereniging moet op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG. In
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens het orgaan dat hierop toezicht gaat houden en
zal handhaven. De Autoriteit Persoonsgegevens kan uw organisatie sancties opleggen van
maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe
privacywetgeving houdt.
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