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AVG GDPR Nieuwsbrief 

 

Beste Relatie, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de Europese Privacy Verordening, welke 

maatregelen Microsign hieromtrent heeft genomen en welke maatregelen u zelf dient te nemen. 

Microsign neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus. Daarom hebben wij de lat hoog 

gelegd. Dit heeft geleid tot een verwerkersovereenkomst welke vanaf vandaag op te vragen is. De 

wijze hoe wij, namens u, met gegevens omgaan hebben wij vastgelegd in deze overeenkomst. U kunt 

deze verwerkersovereenkomst aanvragen door een e-mail te sturen naar 

administratie@microsign.nl. 

Zonder hier rechten aan te kunnen ontlenen, staat 

onderstaand in het kort en praktisch beschreven wat 

de AVG voor u inhoudt. Let op, niet alle AMF-

gebruikers verzamelen dezelfde privacygevoelige 

informatie en/of gaan hier op eenzelfde wijze mee 

om. De mate waarin u risico’s loopt zijn dan ook voor 

iedereen verschillend. Haal uit onderstaande 

beschrijving datgene wat voor uw specifieke situatie 

van toepassing is en bij vragen en/of gewenste aanpassingen binnen AMF kunt het beste contact met 

ons opnemen.  

Vanaf wanneer geldt de Europese Privacy Verordening? 

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Privacy Verordening van toepassing. Tot die tijd geldt in Nederland 

de Wet bescherming persoonsgegevens.  

Wat is het verschil tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),  de General 

Data Protection Regulation (GDPR) en de Europese Privacy Verordening? 

Er is geen verschil. Het zijn drie verschillende benamingen voor dezelfde Europese privacywetgeving. 

In deze nieuwsbrief gebruiken wij de term AVG.  

Wat gaat dit voor u betekenen?  

U krijgt meer verantwoordelijkheden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens (of tot 

personen herleidbare gegevens). U dient hierbij te kunnen aantonen dat u zich hierbij aan de wet 

houdt. Er komt daarom onder andere een documentatieplicht. Dit houdt in dat uw organisatie met 

documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen 

heeft genomen om aan de Europese privacywetgeving te voldoen. In geval van (vermoeden) van 

datalekken dient u dit direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen. Het 

schenden van de AVG kan leiden tot aanzienlijke boetes. 
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Wat valt onder persoonsgegevens? 

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en 

woonplaats, maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. 

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere 

persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. 

Welke stappen ter bescherming van persoonsgegevens dient u te nemen? 

Als eerste willen wij benadrukken dat de bescherming van persoonsgegevens uw eigen 

verantwoordelijkheid is. Naast het gebruik van AMF zijn er binnen uw organisatie waarschijnlijk 

meerdere systemen in gebruik waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zoals een 

personeelsregistratiesysteem en/of mailprogramma’s. Een eerste stap ter bescherming van 

privacygevoelige data is bewustwording bij u en uw medewerkers, dat data gevoelig is, beschermd 

dient te worden, in verkeerde handen kan vallen en dat dit uw organisatie naast een boete ook 

reputatieschade kan opleveren.  

 

Stap 1: bewustwording: 

Medewerkers vervullen een belangrijke rol door zorgvuldig om te gaan met wachtwoorden en 

inloggegevens, door niet op onbekende linkjes of bijlagen te klikken (e-mail) of data buiten het 

toezicht van uw organisatie te brengen middels USB-sticks, externe harde schijven, laptops of 

onnodig printen. Aandachtspunt: soms worden gegevens niet bewust buiten toezicht van de 

organisatie gebracht door bijvoorbeeld het automatisch synchroniseren van contactpersonen met 

uw smartphone vanuit Outlook of Exchange. Door verlies of diefstal van uw smartphone, tablet of 

laptop kunnen privacyregels geschonden worden. Beter is om gebruik te maken van tools zoals AMF 

Portable CRM. Klant-/contactgegevens zijn beschermd middels een wachtwoord, worden bij offline 

gebruik versleuteld opgeslagen en de toegang tot deze data wordt centraal beheerd.  

Stap 2: breng in kaart welke gegevens u verwerkt en met welk doel: 

Als vervolgstap dient u in kaart te brengen welke privacygevoelige data u binnen uw organisatie 

verwerkt, met welk doel en waar ze worden opgeslagen. Uitgangssituatie is dat u niet zomaar 

persoonsgegevens mag verwerken, u dient hiervoor een reden te hebben. Persoonsgegevens (van 

contactpersonen) welke u niet noodzakelijkerwijs of vanuit een wettelijke verplichting nodig heeft, 

zoals geboortedatum, BSN, aantal kinderen, hobby’s, privéadres, etc. (ooit door een overijverige 

accountmanager die al lang niet meer bij u werkt vastgelegd) kunt u het beste verwijderen. Dat geldt 

ook voor contactpersoon gegevens van personen welke al lang geen relatie of klant meer van u zijn 

en waar feitelijk niets meer mee gebeurt. Wat er niet is kan u ook niet schaden. Met de functie 

“wijzigen reeks” binnen AMF kunt u batchgewijs grote hoeveelheden informatie wissen of 

aanpassen.  

Stap 3: “privacy by design” en dataminimalisatie: 

Een belangrijk aspect binnen de AVG is “privacy by design” en dataminimalisatie. Dit houdt in dat u 

als organisatie al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) 

aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen. Daarnaast houdt u rekening met 

dataminimalisatie: u verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de gegevens 
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die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op deze manier kunt u een zorgvuldige en 

verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afdwingen. Als voorbeeld, vraag bij de 

inschrijving voor een nieuwsbrief niet om meer informatie dan strikt noodzakelijk en zet vinkjes voor 

aanvullende diensten of informatie standaard uit. Als u bijvoorbeeld een eigen app uitbrengt, 

registreer dan standaard geen gps-locaties als dat niet noodzakelijk is voor het functioneren van de 

app.  

Stap 4: toestemming gegevensverwerking: 

Uw gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De AVG stelt 

strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt 

en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. 

Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om 

hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun 

toestemming in te trekken als om die te geven.  

Indien gewenst kunt u hiervoor extra velden in AMF aan (laten) maken, door wie, wanneer en 

waarvoor is toestemming gegeven. Indien u gebruik maakt van een extern mailprogramma zoals 

Mailchimp worden deze gegevens ook geregistreerd binnen Mailchimp. Eveneens door middel van 

het (laten) aanmaken van extra velden binnen AMF en een synchronisatie kunt u deze gegevens 

automatisch vastleggen binnen AMF.  

Stap 5: neem organisatorische en technische maatregelen om uw data te beschermen: 

Belangrijk onderdeel van de AVG is om voldoende maatregelen te nemen ter bescherming van 

privacygevoelige gegevens, welke gegevens u verwerkt, met welk doel en welke maatregelen u heeft 

genomen ter bescherming hiervan. Documenteer dit alles goed, dit heeft u nodig in geval van een 

assessment of om aan te tonen dat u alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen in het geval dat 

het toch mis is gegaan. Ook kan het zijn dat u een verplichting heeft om een Functionaris voor de 

Gegevensbescherming aan te stellen. Het advies is om hiervoor sowieso iemand primair 

verantwoordelijk te maken. Let op: indien u iemand vrijwillig aanstelt heeft deze persoon dezelfde 

wettelijke verplichtingen als een verplichte functionaris. Technische en organisatorische maatregelen 

zijn een wachtwoordbeleid (met een moeilijkheidsgraad en periodiek wijzigen), het uitbannen van 

USB-sticks, weten waar uw data staat en dit technisch afdwingen, een goede firewall en 

virusscanner, etc. Er zijn diverse partijen welke u hiermee kunnen helpen en/of door controle-

phishingmails en vragenlijsten de alertheid van uw medewerkers te testen. 

En als het dan toch mis gaat: 

Bij een (vermoeden van een) datalek dient u onmiddellijk de Autoriteit Persoonsgegevens en 

betrokkenen te informeren. Tevens dient u aan te tonen dat u voldoende maatregelen heeft 

getroffen ter voorkoming van datalekken. Bij de verwerkingsovereenkomst zit een bijlage waarmee u 

een datalek kunt melden en wat de ernst van het datalek is. Als u hier geen melding van maakt en/of 

uw documentatie is niet op orde kunnen hoge sancties opgelegd worden.  
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Wat betekent de AVG ten aanzien van AMF en de relatie met Microsign? 

Zoals eerder aangegeven bent en blijft uzelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw (privacy-) 

gevoelige informatie, ook als deze wordt verstrekt aan derden voor verdere verwerking of voor 

bijvoorbeeld supportdoeleinden. Microsign is zo’n derde partij die voor supportdoeleinden toegang 

dient te hebben tot uw (privacygevoelige) data. Soms is het noodzakelijk, bijvoorbeeld om maatwerk 

te kunnen testen of fouten te kunnen reproduceren dat gegevens (bestanden) bij Microsign op 

locatie beschikbaar zijn. In al deze situaties willen wij dat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken 

en dat Microsign net zo zorgvuldig met uw data omgaat als u dat zelf doet en dat uw data niet 

gebruikt wordt voor andere doelen dan waarvoor u deze ter beschikking heeft gesteld. Om dat te 

garanderen en dat Microsign voldoende organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen 

om dit te kunnen waarborgen, hebben wij een Verwerkersovereenkomst opgesteld welke u kunt 

hanteren ter documentatie en borging dat u met derde partijen goede afspraken heeft gemaakt ter 

bescherming van privacygevoelige data. Deze verwerkersovereenkomst kunt u vanaf nu aanvragen 

via administratie@microsign.nl.  
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