Een goede vraag voor accountenz, breda

De AVG, doet u wel goed mee?
Met datum 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) een feit. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.
Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegeven moeten zich
voorbereiden op de AVG, dus ook kleine MKB’ers en ZZP’ers. Laat u tijdig
voorlichten!!
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Bewaartermijn
Uitgangspunt bij de AVG is dat gegevens
niet langer bewaard mogen worden dan
noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Een termijn wordt daarbij
niet genoemd, aangezien dit per geval
kan verschillen. Wel worden in andere
wetten concrete bewaartermijnen
genoemd.

Onder de AVG krijgen uw cliënten meer
privacyrechten. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) biedt
instrumenten die u kunnen helpen om de
AVG na te leven.
Tip: Meer informatie is te vinden op
Autoriteit Persoonsgegevens
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Stap 4: Zorg voor documentatie van
datalekken
Bij een datalek vallen persoonsgegevens
in handen van derden die geen toegang
tot die gegevens zouden mogen hebben.
De meldplicht datalekken blijft onder de
AVG grotendeels hetzelfde, alleen de
eisen voor de registratie zijn strenger.
Stap 5: Breng verwerkingen door
derden in kaart, sluit
verwerkersovereenkomsten
Check de contracten en gemaakte
afspraken goed voor alle pakketten die u
heeft uitbesteed aan derden, denk aan
een administratiekantoor of een
arbodienst, en zorg ervoor dat alles goed
is vastgelegd (de zogenaamde
verwerkersovereenkomsten).
.
Let op: zorg er voor dat u transparant
bent naar uw cliënten toe, documenteer
alles met betrekking tot het vragen naar
en verwerken van cliëntgegevens en geef
duidelijk aan wat het doel daarvan is en
hoe lang u de gegevens gaat gebruiken.
Zo lang u zich aan de regels houdt en u
dit ook kunt aantonen, loopt u geen risico
op die torenhoge boetes!
Wilt u meer informatie over de AVG of
wilt u meer weten over de praktische
toepassing van de AVG binnen uw
organisatie? Neem dan contact op met
uw relatiebeheerder of één van onze
accountants op 0161-431599.

accountenz,
breda
T 0161-431599
www.accountenzbreda.nl

Volgt u het stappenplan
om tijdig AVG-proof te
geraken!
Stap 1: Creëer intern
bewustwording, zorg voor een vast
aanspreekpunt
Informeer uw medewerkers over de
wetgeving, de impact van de AVG op uw
huidige processen en bij wie zij terecht
kunnen bij vragen.
April 2018.Wij hebben bij de samenstelling gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan. (Fiscale) regelgeving verandert constant dus raadpleeg ons voor u handelt

