
File transfer 
Hoe herken ik persoonsgegevens 
en kan ik deze compliant 
delen en downloaden?

General Data Protection Regulation 

GDPR



Alle informatie:
Het gaat hierbij om zowel de digitale informatie in gegevensbestanden als de 
verzamelde gegevens op papier, beeldmateriaal, geluidsopnames, etc. die iets zeggen 
over een persoon.  Sommige van de vroegere wetgevende initiatieven beperkten zich 
tot de digitale informatie, maar voor de GDPR is dat expliciet niet het geval.

Informatie die in verband staat met een persoon:
Ook gegevens die informatie verschaffen over een persoon worden gezien als Ook gegevens die informatie verschaffen over een persoon worden gezien als 
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld iemands locatiegegevens of bankrekeningnummer.

Geïdentificeerde personen:
Een persoon kan bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van voornaam, 
achternaam, adres en geboortedatum. Deze informatie onderscheidt een persoon 
in een groep van de rest. 

Identificeerbare personen:
Sommige gegevens zijn niet direct aan een persoon te koppelen, maar kunnen wel een Sommige gegevens zijn niet direct aan een persoon te koppelen, maar kunnen wel een 
bijzondere combinatie vormen met andere gegevens. Leidt dit toch tot een identificatie, 
dan betreft het persoonsgegevens. Zolang deze combinatie met redelijk inspanningen 
gemaakt kan worden dan blijft het hier expliciet om persoonsgegevens gaan volgens 
de GDPR.

Natuurlijke personen:
Hierbij gaat het om gegevens van nog levende individuele personen en niet van 
rechtspersonen. Dit betreft dus niet de gegevens van uw klanten of leveranciers, rechtspersonen. Dit betreft dus niet de gegevens van uw klanten of leveranciers, 
die bijvoorbeeld over bestellingen e.d gaan, maar bijvoorbeeld wel de bijbehorende 
contactpersoonsgegevens. 

Bevatten uw documenten deze persoonsgegevens en worden deze verstuurd, dan moet 
uw organisatie hierbij de voorwaarden van de GDPR/AVG hanteren.

Persoonsgegevens kun je omschrijven als ‘alle informatie die in 
verband staat met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
personen’. Zoals in alle definities is daarbij ieder woord belangrijk. 

We bekijken hieronder elke term uit de definitie.
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In mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming /General Data 
Protection Regulation (AVG/GDPR) in werking. Hierdoor is het niet langer toegestaan 
om documenten die privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens bevatten, 
onbeveiligd te versturen via bijvoorbeeld e-mail.

Met FileCap kunt u vertrouwelijke documenten toch op een veilige wijze delen met uw 
klanten en/of relaties. U kunt één of meerdere bestanden up- of downloaden naar de 
FileCap Server waar uw bestanden op meerdere manieren worden beveiligd:FileCap Server waar uw bestanden op meerdere manieren worden beveiligd:

• Met een wachtwoord

• Met 2-factor authenticatie (SMS)

• Gelimiteerd aantal downloads

• Beperkt aantal dagen beschikbaar

• In rust versleuteld op de FileCap server

• Versleutelde verbinding voor overdracht

•• Data staat lokaal in uw eigen IT omgeving of extern bij uw IT partner

Hoe werkt het?
U kunt op verschillende manieren een bestand delen met FileCap:

Wanneer u het document aan het gebruikersportaal of aan uw e-mail binnen outlook heeft 
toegevoegd, ziet u voorafgaand aan het verzenden extra beveiligingsopties 
(afhankelijk van de bedrijfspolicy):

Vervolgens klikt u op verzenden waarna er een e-mail verstuurd wordt met daarin een 
unieke link. De ontvanger kan door middel van deze link uw bestanden op een veilige unieke link. De ontvanger kan door middel van deze link uw bestanden op een veilige 
manier downloaden. 

Compliant delen en downloaden van documenten! 
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• Geautomatiseerd door middel van de Outlook plugin

• Handmatig via het gebruikersportaal 

• Met behulp van overige plugins of API

• Wachtwoordbeveiliging of 2-factor authenticatie

• Maximaal aantal keren te downloaden

• Toegestane aantal dagen van opslag
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Over FileCap

FileCap, een product van Contec B.V., is in 2012 gelanceerd als een oplossing voor het 
veilig en eenvoudig verplaatsen van bestanden of e-mail bijlages FileCap is een file 
transfer oplossing die via een on-premise of private cloud omgeving kan worden 
aangeboden aan eindgebruikers. 

Het platform van FileCap maakt het voor organisaties mogelijk om compliant te worden 
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection 
Regulation (AVG/GDPR).

FEATURES
FileCap Server
• Virtual appliance of ISO installatie voor VMware,
   Hyper-v, XenServer, (geen Windows licentie nodig)
• 256bit AES-encryptie voor iedere file per transfer
• Ingebouwde virusscanner
•• Reporting
• Logging
• Admin interface voor beheer van bedrijfspolicy en 
   Instellingen
• Mime-type en bestandsextensie blokkering

FileCap Windows plugin
• E-mailclient niet nodig
•• Nodig geadresseerden uit voor het versturen van
   bestanden zonder naar uw browser of e-mail te 
   moeten gaan

FileCap Gebruikers Portal
• Versleutelde overdracht via SSL (HTTPS)

FileCap API
• Gebruik de FileCap API voor integraties met
   andere software   andere software
• Versturen en uitnodigen door middel van de API

FileCap voor macOS
• Versturen van bestanden door bestanden naar
   het dock te slepen
• Snel een persoon uitnodigen

FileCap Outlook plugin
• Verzend bestanden van elke grootte
• Eenvoudige uitrol over het gehele bedrijf
• Gebruiksvriendelijk door integratie met Outlook
• Office 365 Outlook-ondersteuning
• Instelbare downloadopties
•• Automatische ontvangstbevestiging
• E-mail integratie zonder gebruikersinteractie
• Eenvoudig geadresseerden uitnodigen voor het 
 versturen van bestanden

FileCap voor iOS
• Versturen van bestanden vanuit 3rd party apps
• Versturen van 10 foto’s tegelijkertijd
•• Snel uitnodigen

Multitenancy
• Opzet in meerdere FileCap-gebruikersportalen
• Inzetbaar voor MSP’s

Security
• Encryptie
• Wachtwoord-authenticatie
•• SMS-authenticatie
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