
DE AVG:
PRIVACY EN PERSOONS-
GEGEVENS OP ORDE?

In heel Frrrona p'eldt vanaf 28 mei 2018 de Alsemene verordenins sesevensbeschermine.

Deze regeLing vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en geeft de werknemer

meer rechten en de werl<gever meer pIichten. Voor ondernemers is het van groot belang te

weten waterverandert. Daarom ging lN2 Maas & WaaI in gesprel< mettwee juristen diezich

dageLijl<s met privacywetgeving bezighouden.

Maikel Rubens is arbeidsjurist en heeft, samen met zijn echtgenote

Linda, een advocatenkantoor in Beneden-Leeuwen. Luuk Arends is

al 12 jaar advocaat gezondheidsrecht bi.i Dirkzwager Advoca[en en

Notarissen in Nijmegen. Beiden hebben in de dagetijkse praktijk

uitgebreid te mal(en met privacywetgeving en hebben zich de AVG

dan ook uitgebreid eigen gemaal<t

rÊru trurrRrumoNALE KADERWET MET NATToNALE AANVULL!NGEN

Arends vindt het uniek dat de EU een verordening heeft gemaal<t die

een individueeI grondrecht rege[t. "Dat was nodig omdat innovaties
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versp reiden zich tegenwoord ig wereLdwijd, ond er d iverse j u risd icties

en daarom is er gekozen voor een gezamentijke aanpak in één

kaderwet. Vanwege de cultuurverschillen is er wel ruimte voor de

mogeLij kheid van nadere nationate i nvu tti ng."

WIE IS VERANTWOORDELUK?

Rubens: "Net als in de Wbp is de werl<gever na 28 mei 2O1B wettetijk

verantwoordetij k voor hetvoeren van een deugdetij l< privacybeteid. Die

verantwoordeLij kheid wordt neergetegd i n een verantwoord ingspticht,

waaronder je moet l<unnen aantonen dat je gegevensverwerking aan

de AVG-regetgeving vo[doet. Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen

dat een verwerking aan de betangrijkste beginseten voLdoet, zoals

rechtmatigheid, transparantie, doeLbinding en juistheid. Ool< moet je

kunnen laten zien dat je de juiste technische en organisatorische

maatregeten hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

A[s ondernemers activiteiten uitbesteden, bijvoorbeetd de [oon-

administratie, dan bti.jven zij verantwoordeLijk voor de privacy van

hun werl<nemers. Zi) moeten uitvoerende partijen contro[eren of
zij zich in de verwerking van vertrouwelijke gegevens aan de AVG

houden."

WAAR HET G OM?

Beide advocaten verte[[en dat a[s je ats werkgever om persoonlijke

gegevens vraagt, attijd duidetijk moet zijn voor wetk doet je díe

gegevens gaat gebruiken "Dat moet omschreven worden in je

privacybeteid en privacyprocedure. Op grond van de AVG mogen

gegevens worden gevraagd en gebruil<t voor de totstandkomi"s
en uitvoering van de arbeidsovereenl<omst, om'vitale betangen

van werknemers te beschermen, om een wette[i.jl<e verplichiing

na te l<omen (bijvoorbeeLd de verptichte aans[uiting bij een

arbodienst), wanneer een werl<nemer zi)n ondubbetzinnige

toestemming heeft gegeven (bijvoorbeetd bij het deetnemen aan

een bedrijfsspaarregeLing) en in het kader van een 'gerechtvaardigd

betang'. Bij dat taatste gaat het om een be[angenafi,teging tussen

wat goed is voor het bedrijf en de persoontijke levenssfeer van de

werKnemers

IncidenteeI mogen gegevens voor een ander doeL worden gebruiken,

maar atteen ats dat verenigbaar is met het hoofddoel van de

verwerking Je mag bijvoorbeetd gegevens van toegangssystemen

incidenteeI gebruil<en om te contro[eren of een werknemer zich aan

zijn werktijden houdt.

WANNEER DOE JE t-tET GOED ?

Arends verte[t: "A[s werkgever geefje een goed gevotg aan de AVG a[s
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je een privacybeteid maakt, a[s grote werkgever (250* werknemers)
een regtster van verwerl<ingsactiviteiten bijhoudt, een register
bijhoudt van opgetreden datalekken en als je de toestemming van

een betrokkene kunt aantonen voor gegevensverwerking wanneer
dat nodig is. Naast de verplichte maatregelen kunt je ats werkgever

ervoor lcezen om extra maatregelen te nemen, zoals het aanstuiten
bij eeh gedragscode, het behaten van een bepaatd certificaat, het
hanteren van een specifiel< ICT beveitigingsbeteid en/of het afleggen

van verantwoordtng over de verwerking van persoonsgegevens in

het jaarverslag of in een speciaaI prlvacy-jaarverstag

MEER RECHTEN VOOR WERKNEMERS

Rubens verte[t dat toestemming een beLangrijke wijziging is die
de AVG meebrengt. "Werknemers hebben het recht om een klacht
in te dlenen bij de Autoriteit persoonsgegevens (Ap). ook hebben
zi.i het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van a[[e
geregistreerde gegevens In het privacybeleid staat ook opgenomen
hoe [ang bepaatde gegevens worden bewaard. Nieuw in het kader
van de privacy is dat voor dataverwerking die wat verder gaat

dan het regu[iere doel van de registratie toestemming is vereist,

De toestemming van de werl<nemer moet een in vrijheid gegeven

toestemming zijn. Dat is voor werknemers niet attild duidetijk, die
zit immers in een afhanketijke posltie. Met die bevoegdheid moet je

dus terughoudend omgaan "

INTERNET- EN E-MAILGEBRUtK, MEEt(|JKEN EN MEEtUtSTEREN

Rubens en Arends geven aan dat werkgevers op grond van de

AVG mag mogen bijhouden weIke websites door zijn medewerl<ers

worden bezocht, zo[ang de Iijst geanonimiseerd is. "Hi1 mag

dus niet onderzoeken wie precies welke sites bezoekt op de

computers van de zaak. Om misbruik tegen te gaan mogen zij
'internetbeleid' uitvaardigen en aan de hand van geanonimiseerde

lijsten controLeren of iedereen zich aan de afspral<en houdt.
Videobewaking mag eveneens zotang je je personee[ [aat
weten mededeLen dat dat plaatsvindt. De bewaartermijn van

videobeelden hangt af van het doeI en de effectiviteit ervan. Dat
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getdt ook voor opnamen van (telefoon)gesprekken. Meetuisteren
mag voor doeleinden van training en begeteiding, individuete
beoorde[ing, bewijs van telefonische transacties, beheersing van

telefoonkosten, tegengaan privégebruil< en het opsporen van

fraude. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het
I nvoeren van dergetij l<e controlesystemen."

SOCIAL MEDIA

Rubens: "Aanteiding voor het benoemen van sociaI media in de

AVG is de vraag of werkgevers sotlicitanten mogen googelen of een

beetd van hen mogen verkrijgen aan de hand van internetgedrag.

.Je mag nret zomaar aannemen dat het inspecteren van de socia[e
profre[en van potentiëte kandidaten gerechtvaardigd is. Voor het
verwerken (dus ool< inzien) van deze gegevens is een wettetijl.e
grondslag vereist, zoa[s een gerechtvaardigd betang. Als werl<gever

moet,e vooraf afwegen of het profrel van de l<andidaat zaketijk
is, of privé. Dat is van be[ang voor de juridische toe[aatbaarheid
van de gegevens. Persoonsgegevens van so[[icitanten mogen

alleen worden verzameld en verwerkt ats dat rerevanr ts vooT

de uitvoering van de baan. De l<andidaat moet daarover woroen
gernformeerd voordat hij sotticiteert.

Rubens en Arends adviseren om als werkgever alert te zijn op

de gevolgen van de AVG. "Ga zorgvuLdig om met in vertrouwen
gegeven informatie en behandeI de privacy van uw werknemers,
zoals u witt dat met uw privacy wordt omgegaan."
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