Nieuwsbrief voor de FG / 10 april 2019
Deze nieuwsbrief voor functionarissen gegevensbescherming (FG's) verschijnt minstens 4 keer per
jaar. Gepubliceerde nieuwsbreiven vindt u op onze website. U kunt zich ook abonneren om de
nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Inschrijving 'Dag van de FG' geopend


Krijgt u als FG voldoende aandacht en steun voor privacy binnen uw organisatie?



Staan privacyvraagstukken hoog genoeg op de agenda bij uw leidinggevenden en uw
collega’s?



Wordt u gehoord als u aandacht vraagt voor privacyaspecten?



Weet u hoe u de AVG in de praktijk moet toepassen?



Twijfelt u wel eens over het uitwerken van een bepaalde AVG-verplichting?

Schrijft u zich dan nú in voor de Dag van de FG. Dit AP-congres vindt plaats op maandag 27
mei 2019 in het Beatrixtheater in Utrecht.
U kunt inspirerende sessies en praktische workshops verwachten. Wij bieden een
handreiking voor de dagelijkse privacypraktijk, ongeacht uw ervaring als FG. Bovendien is dit
congres een unieke kans om vakgenoten te ontmoeten en in gesprek te gaan met de
bestuursleden en medewerkers van de AP.
Klik hieronder op 'Lees verder' om naar de speciale website met alle informatie over het
congres te gaan en om u in te schrijven.

De rol van de FG bij klachten
Voor de AP is de FG een heel belangrijke functionaris. Als iemand een klacht of een signaal
over een organisatie bij de AP indient, verwijzen we vaak in eerste instantie door naar de FG
van die organisatie.
“Kan een betrokkene een klacht neerleggen bij een FG en wat is de rol van die FG hier
vervolgens in?”
Strikt genomen hoeft de FG een klacht niet zelfstandig in behandeling te nemen. Hij behoort
wel kennis te nemen van de klacht wanneer


de klacht bij hem is neergelegd



de klacht zich richt op de verwerking van de gegevens van betrokkenen en rechten
van de betrokkenen conform de AVG).

De FG


stuurt de klacht – met toestemming van klager/betrokkene – intern door binnen de
organisatie



informeert en adviseert de organisatie over de juiste afhandeling van die klacht



ziet er ook op toe dat de klager/betrokkene op de hoogte gehouden wordt van de
voortgang.

Meer informatie hierover staat in artikel 38 lid 4 AVG, artikel 39 lid 1, aanhef en onder a en b
AVG en artikel 39 UAVG. Meer informatie over de positie en taken van een FG treft u in de
Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO),
p. 16 e.v.

RSS-feed AP
Wilt u direct een melding ontvangen wanneer de AP een nieuwsbericht heeft gepubliceerd op
de website? Abonneert u zich dan op de RSS-feed. Dat kan eenvoudig via de knop bovenaan
de pagina die u bereikt via deze link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/rss

AP is gestart met speciale telefoonlijn voor FG's
In maart 2019 is de AP gestart met een pilot voor een FG-telefoonlijn. FG’s met vragen
kunnen bellen met 070 - 88 88 660 (tegen gebruikelijke telefoonkosten). De FG-lijn vormt een
aanvulling op het speciale FG-mailadres: fg@autoriteitpersoonsgegevens.nl, waar FG’s al
langer terecht kunt met vragen over de AVG.
Uw vragen beantwoordt de AP zo snel mogelijk. Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 weken
te beantwoorden. Die tijd hebben wij soms nodig om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar
relevante (Europese) jurisprudentie voor uw casus.
Met ons speciale e-mailadres voor FG’s en de FG-telefoonlijn ondersteunen wij u bij uw
belangrijke taak om toe te zien op de opzet en naleving van het privacybeleid van uw
organisatie.

Kwaliteit datalekregister bij overheidsorganisaties
loopt nog uiteen
Slechts 60% van de onderzochte registers bevat een complete omschrijving van de verplichte
elementen van een datalekmelding (de feiten, de gevolgen en de genomen maatregelen).
Ook hebben de organisaties vaak geen strakke regels om datalekken te registeren.

AP past boetebeleidsregels aan
De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) de hoogte van een boete berekent.

Europese toezichthouders publiceren nadere
toelichting Brexit
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de European Data Protection Board
(EDPB), hebben meer duidelijkheid gegeven over de juiste naleving van de privacyregels bij
een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

AP-website uitgelicht
De AP werkt continu aan het uitbreiden en verduidelijken van de informatie op haar website.
Bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit of door vragen van FG’s. Recent hebben wij
onder andere de volgende informatie toegevoegd en/of aangevuld:




Handreiking om registratie van datalekken te verbeteren
Voor welke organisaties heeft de Brexit gevolgen waar het gaat om de bescherming
van persoonsgegevens?
Ik pas bij wifitracking en bluetoothtracking hashing toe, dan zijn het toch geen
persoonsgegevens meer?

Feedback welkom
De AP werkt continu aan het verbeteren van haar informatie. Heeft u tips of ideeën om onze
communicatie met FG’s te verbeteren?
Laat het ons weten via fg@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Over de Autoriteit Persoonsgegevens
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van
persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Meer informatie vindt u op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Een reply op deze nieuwsbrief wordt niet verwerkt. Afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier.

