
#GDPR in 99 tweets

De #gdpr gaat over de bescherming van individuele vrijheden en in het bijzonder het recht op
bescherming van persoonsgegevens.

De #gdpr ziet op de geheel of deels geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. De
#gdpr is n.v.t. op verwerkingen voor huishoudelijk gebruik of opsporing.

De #gdpr is van toepassing als een bedrijf activiteiten uitvoert binnen de Europese Unie, ook
als de verwerking van persoonsgegevens daarbuiten plaatsvindt.

De #gdpr kent 26 definities van relevante begrippen. Nieuwkomers zijn onder andere
genetische data, biometrische data en pseudonimiseren.

De #gdpr bevat de bekende privacy principes zoals doelbinding en dataminimalisatie. De
verantwoordelijke moet kunnen aantonen te voldoen aan de principes.

De #gdpr kent vergelijkbare grondslagen voor rechtmatige verwerking als de Wbp, zoals
toestemming en gerechtvaardigd belang. Die laatste mogen overheden niet meer.

De verantwoordelijke moet toestemming onder de #gdpr kunnen bewijzen en toestemming
moet even makkelijk kunnen worden ingetrokken als gegeven.

In geval van kinderen moet toestemming worden gegeven of bekrachtigd door de ouder. De
#gdpr bepaalt dat verantwoordelijke redelijke inspanning tot verificatie doet.

Ook onder de #gdpr mogen bijzondere gegevens niet zomaar verwerkt worden. Denk
bijvoorbeeld aan etniciteit, religie, gezondheid, genetische of biometrische data.

Een register bijhouden van strafrechtelijke veroordelingen mag onder de #gdpr alleen door of
onder verantwoordelijkheid van officiële autoriteiten.

Als gegevens zijn geanonimiseerd of gepseudonimiseerd is het soms voldoende dit als reactie
aan betrokkene te geven in geval van informatieverzoeken. #gdpr

Communicatie met betrokkenen moet volgens de #gdpr in beknopte, transparante,
begrijpelijke en makkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal.

Op het moment van verkrijgen van persoonsgegevens moet volgens de #gdpr een hoop
informatie worden verstrekt, waaronder doel en bewaartermijn.

Ook als de gegevens niet direct bij de betrokkene zijn verkregen, moet onder de #gdpr
informatie over o.a. doel en bewaartermijn aan betrokkene worden verstrekt.

Betrokkenen hebben ook in de #gdpr het recht op inzage in hun gegevens.
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Betrokkenen hebben ook in de #gdpr het recht om onvolledige of niet correcte gegevens te
laten verbeteren.

De betrokkene heeft in de #gdpr het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen en
soms het recht om vergeten te worden, zoals bij zoekmachines.

De betrokkene kan in de #gdpr soms de verwerking van zijn gegevens (tijdelijk) beperken.
  

Als gegevens op verzoek van betrokkene verbeterd of verwijderd worden, dan moet dit
volgens de #gdpr aan alle ontvangers van die gegevens gemeld worden.

Als gegevens geautomatiseerd verwerkt worden op basis van toestemming, dan heeft de
betrokkene het recht de gegevens mee te nemen (data portability) #gdpr

De betrokkene heeft het recht van bezwaar in de #gdpr tegen het verwerken van zijn
persoonsgegevens, o.a. tegen gebruik voor direct marketing.

Gebruik van profielen en geautomatiseerde besluitvorming is slechts onder voorwaarden
toegestaan in de #gdpr.

Voor veiligheidsdoeleinden kunnen de #gdpr privacyregels worden beperkt, mits dit
noodzakelijk en proportioneel is en de fundamentele rechten respecteert.

De verantwoordelijke moet ook volgens de #gdpr passende technische en organisatorische
maatregelen nemen, waaronder soms implementeren privacybeleid.

Bij het ontwerp van systemen en diensten moet met privacy rekening worden gehouden
(privacy by default/design). #gdpr

Ook in de #gdpr kan er sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid. In dat geval
moeten zij transparant hun respectievelijke verantwoordelijkheden vastleggen.

Als een organisatie geen vestiging heeft in de EU, moet de verantwoordelijke of verwerker
schriftelijk een vertegenwoordiger in de Unie aanwijzen. #gdpr

De bewerker heet in de #gdpr verwerker en ook nu is een bewerkersovereenkomst nodig.

Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de verantwoordelijke worden verwerkt.
Tenzij de wet verwerking verplicht. #gdpr

Organisaties (ook verwerkers) moeten een intern register met informatie over de
verwerkingen opstellen. Uitzondering voor sommige kleinere bedrijven. #gdpr
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Organisaties moeten op verzoek samenwerken met de privacytoezichthouder. #gdpr

Organisaties moeten persoonsgegevens adequaat beveiligen. Daarbij moeten ze rekening
houden met de risico's van verlies, wijziging en vernietiging. #gdpr

Een datalek moeten onverwijld (binnen 72 uur) worden gemeld aan de toezichthouder en de
feiten moeten worden gedocumenteerd. #gdpr

De betrokkene moet over een datalek worden geïnformeerd als de inbreuk waarschijnlijk een
hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen met zich meebrengt. #gdpr

In geval van verwerkingen met een hoog risico moet een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (privacy impact assessment) worden uitgevoerd.

#gdpr

Als de privacy impact assessment (PIA) een hoog risico aangeeft, moet de toezichthouder
voorafgaand aan de verwerking worden geraadpleegd. #gdpr

Bedrijven waarvan de kernactiviteiten bestaan uit het verwerken van persoonsgegevens en
overheden moeten een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. #gdpr

De functionaris voor de gegevensbescherming moet aan de hoogste managementlaag
rapporteren en mag niet zomaar bestraft of ontslagen worden. #gdpr

De functionaris voor de gegevensbescherming moet informeren, adviseren en toezien op
naleving (compliance) en contactpunt zijn voor de toezichthouder. #gdpr

Brancheverenigingen en andere vertegenwoordigers mogen gedragscodes opstellen. De
toezichthouder adviseert, beoordeelt en neemt op in openbaar register. #gdpr

Geaccrediteerde organisaties mogen toezicht op de naleving van de gedragscode uitvoeren.
#gdpr

Organisaties kunnen zich laten certificeren om aan te tonen dat zij voldoen aan de regels uit de
#gdpr. Er komt een Europees register.

Het certificeringsorgaan dat #gdpr privacy certificaten afgeeft, moet geaccrediteerd worden op
basis van o.a. expertise en onafhankelijkheid.

Gegevens mogen volgens de #gdpr niet zomaar doorgegeven worden aan landen buiten de
Europese Unie.

Een adequaatheidsbesluit (adequacy decision) houdt in de #gdpr in dat de Europese
Commissie besluit dat gegevens doorgegeven mogen worden aan landen buiten de EU.
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Doorgifte buiten de EU kan ook op basis van voldoende waarborgen, zoals erkende standaard
contractsbepalingen. #gdpr

Bindende bedrijfsvoorschriften kunnen ook in de #gdpr doorgifte buiten de EU voor
multinationals mogelijk maken.

Doorgifte op basis van uitspraak van rechter buiten de EU mag volgens de #gdpr alleen als er
een (rechtshulp)verdrag is.

Toestemming, uitvoeren van contracten of vitale belangen van de gebruiker kunnen ook in de
#gdpr grond voor doorgifte buiten de EU zijn.

De Europese Commissie promoot volgens de #gdpr internationale privacy samenwerking.

Iedere lidstaat moet een privacytoezichthouder hebben. De toezichthouder moet bijdragen aan
consistente toepassing van de #gdpr.

De privacytoezichthouder moet onafhankelijk zijn, moet voldoende middelen (mensen,
techniek, geld) krijgen en de leden mogen geen externe instructies krijgen. #gdpr

De leden van de toezichthouder moeten door een transparante procedure worden
aangewezen en voldoende gekwalificeerd zijn en mogen niet zomaar ontslagen worden. #gdpr

De toezichthouder wordt bij wet ingesteld, waarin ook wordt bepaald volgens welke regels de
leden worden gekozen, inclusief ambtstermijn en geheimhoudingsplicht. #gdpr

De toezichthouder heeft de competentie om in eigen land haar werk te doen. De
toezichthouder mag niet toezien op verwerkingen door rechterlijke instanties. #gdpr

De toezichthouder in het land van de hoofdvestiging of enige vestiging van de
verantwoordelijke is de leidende toezichthouder voor grensoverschrijdende verwerking. #gdpr

De toezichthouder houdt toezicht, bevordert awareness, adviseert, verstrekt informatie,
handelt klachten af, registreert overtredingen en beoordeelt bepaalde documenten. #gdpr

De privacytoezichthouder mag in de #gdpr relevante informatie en toegang tot locaties
vorderen, onderzoek uitvoeren en mag corrigerende maatregelen nemen.

De privacytoezichthouder moet een jaarverslag over zijn activiteiten opstellen, met daarin
mogelijk een lijst van de soorten gemelde inbreuken en opgelegde straffen. #gdpr

De leidende toezichthouder moet samenwerken met de andere betrokken toezichthouders. Er
zijn regels en procedures voor deze samenwerking. #gdpr
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Privacytoezichthouders moeten elkaar relevante informatie verstrekken, bijstand verlenen en
met elkaar samenwerken om de regels uit de #gdpr consistent toe te passen.

Toezichthouders in verschillende landen mogen gezamenlijke operaties uitvoeren, waaronder
gezamenlijke onderzoeken en gezamenlijke handhavingsmaatregelen. #gdpr

Privacytoezichthouders moeten met elkaar en met de Commissie samenwerken om ervoor te
zorgen dat de regels uit de #gdpr consistent worden toegepast.

In bepaalde gevallen moet het Europees Comité voor gegevensbescherming formeel advies
gegeven aan de nationale toezichthouders. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming neemt bij bepaalde geschillen over het
toezicht bindende besluiten. #gdpr

In uitzonderlijke gevallen kan de nationale of Europese toezichthouder in een spoedprocedure
voorlopige maatregelen nemen. #gdpr

De Europese Commissie kan regels geven en standaardformulieren maken voor de
uitwisseling van gegevens tussen toezichthouders. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming bestaat uit de voorzitters van de nationale
toezichthouders en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming treedt bij de uitvoering van zijn taken of de
uitoefening van zijn bevoegdheden onafhankelijk op. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft allerlei onderzoekende, adviserende en
kennisbevorderende taken. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming maakt een openbaar jaarverslag, met review
van de praktische richtsnoeren, aanbevelingen en best practices. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming neemt in principe inhoudelijke beslissingen
met gewone meerderheid. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming kiest een voorzitter en twee vicevoorzitters
uit zijn leden. De termijn is 5 jaar met mogelijkheid eenmalige verlenging. #gdpr

De voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming organiseert vergaderingen,
informeert over besluiten en bewaakt de planning. #gdpr

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd
door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. #gdpr
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De besprekingen van het Europees Comité voor gegevensbescherming kunnen met
inachtneming van procedure vertrouwelijk zijn. #gdpr

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de lokale toezichthouder als ze
denken dat de #gdpr worden overtreden.

Tegen besluiten van de toezichthouders kan beroep worden ingesteld. Beroep is ook mogelijk
als de toezichthouder klachten niet behandelt. #gdpr

Betrokkenen kunnen rechtsmiddelen instellen tegen verantwoordelijken en verwerkers als zij
niet aan de regels uit de #gdpr voldoen.

Belangenorganisaties zonder winstoogmerk kunnen onder de #gdpr ‘class action’ rechtszaken
(groepsvorderingen) instellen.

Als rechters in meerdere lidstaten dezelfde zaak behandelen, kan een rechtszaak tijdelijk
geschorst worden of op verzoek worden verwezen naar het andere land. #gdpr

Personen die materiële of immateriële schade hebben geleden door niet naleving van de
#gdpr regels hebben recht op schadevergoeding van verantwoordelijke of verwerker.

De toezichthouder mag sancties opleggen, waaronder administratieve geldboetes tot 20
miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet van een onderneming. #gdpr

De lidstaten mogen sanctieregels bepalen voor de overtredingen die niet al volgens de #gdpr
beboet kunnen worden.

Lidstaten moeten wettelijke uitzonderingen maken op de regels uit de #gdpr voor journalistiek,
kunst en literatuur.

Persoonsgegevens in officiële overheidsdocumenten mogen worden verstrekt, met
inachtneming van de lokale wetgeving. #gdpr

Lidstaten mogen van de #gdpr eigen regels bepalen voor het gebruik van nationale
identificatienummers of –middelen, zoals het burgerservicenummer.

Lidstaten mogen van de #gdpr nationale regels vaststellen over privacybescherming in de
arbeidsverhouding (bijv. recruitment, arbeidscontracten en bedrijfsmiddelen).

Archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen vereisen
voldoende waarborgen (o.a. beveiliging en soms pseudonimisering). #gdpr

Lidstaten mogen bepalen dat de privacytoezichthouder bij een onderzoek niet alle gegevens
mag opvragen als er sprake is van een beroepsgeheim. #gdpr
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Kerken mogen in sommige lidstaten soms de huidige uitzonderingsregelingen blijven
toepassen als deze maar in lijn met de #gdpr zijn of worden gebracht.

De Europese Commissie mag haar bevoegdheid (o.a. iconen en certificeringsmechanismes
bepalen) delegeren. Europees Parlement en Raad kunnen tegenwerken. #gdpr

De Europese Commissie wordt geholpen door een comité, waarop de comitéprocedure van
toepassing is. #gdpr

De oude Europese privacy richtlijn uit 1995 wordt ingetrokken zodra de #gdpr inwerking
treedt.

De #gdpr legt geen nieuwe verplichtingen op over onderwerpen die door de ePrivacy richtlijn
worden bestreken.

Bestaande internationale afspraken over doorgifte aan derde landen blijven in stand, totdat ze
worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken. #gdpr

De Europese Commissie evalueert de #gdpr en brengt om de 4 jaar verslag uit. Met name de
doorgifte aan derde landen, samenwerking en conformiteit krijgen aandacht.

De Europese Commissie kan wetgevingsvoorstellen doen om consistentie in de privacyregels
te krijgen. Het gaat met name om de privacyregels van EU instellingen. #gdpr.

De #gdpr is van toepassing twee jaar en 20 dagen na bekendmaking ervan in het Europese
Publicatieblad. 
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De privacyverordening weegt enkelzijdig geprint meer dan een kilo.
Heb jij al zin in een kilo regels?

De privacyverordening heeft 260 pagina's en heeft 99 artikelen vol privacyregels.
Organisaties hebben 2 jaar de tijd om aan alle regels te voldoen en lopen anders

kans op een flinke boete.

www.privacycompany.eu info@privacycompany.eu

http://www.privacycompany.eu/
http://www.privacycompany.eu/

