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Nederlanders maken zich zorgen over hun
privacy. Uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet doen, bleek dat maar liefst
94% van de mensen zich zorgen maakt over
de bescherming van hun persoonsgegevens.
Vooral over misbruik van hun identiteitsbewijs,
het volgen van hun online zoekgedrag en
wifitracking. Bij uitstek situaties waarin mensen
de grip op hun persoonsgegevens kwijt zijn.
De nieuwe Europese privacywet die sinds
25 mei 2018 geldt, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), kwam dan ook
geen dag te laat. De AVG zorgt voor meer grip:
voor de mensen van wie gegevens worden
verwerkt, maar óók voor de organisaties die
hun persoonsgegevens verwerken en voor
de privacytoezichthouder.

“Waar het uiteindelijk allemaal om draait is dat
mensen grip houden op hun persoonsgegevens.”
Aleid Wolfsen
Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Onze missie

Bevorderen

Bewaken

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke
toezichthouder in Nederland die de bescherming
van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Wij bevorderen dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun
verantwoordelijkheid nemen om persoonsgegevens te beschermen.
Dit doen wij door beide groepen te informeren over de regels en de risico’s.
En de wetgever zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over wet- en
regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij bewaken de naleving van privacyregels door onafhankelijk onderzoek te
doen naar (mogelijke) overtredingen door de overheid en het bedrijfsleven.
Dat doen wij op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht. Als dat nodig
is, treden wij handhavend op. In 2018 hebben wij onderzoek gedaan op de
volgende terreinen:

Bijna 27.000 vragen
beantwoord

Overheid

Ruim 11.000
klachten ontvangen
Cameratoezicht

Gezondheid

Beveiliging

Internet &
telecom

Dit doen we met 167 mensen
70 presentaties gegeven
aan (branche)organisaties
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Meer dan
80 wetgevingsadviezen
uitgebracht

Voorlichtingscampagne
‘Privacy gaat iedereen
wat aan’ gelanceerd

Financiën

2018 in beeld
27 november 2018
Boete voor Uber

17 juli
Controle op verwerkingsregister in bedrijfsleven

12 maart
Onderwijsorganisaties passen
werkwijze met leerlingvolgsysteem
aan na onderzoek AP

4 oktober
Uitleg over direct marketing

16 oktober
Assessmentbureau BrainCompass past
werkwijze aan na onderzoek AP

3 juli
Facebook past beleid aan na onderzoek AP

30 oktober
Last onder dwangsom voor UWV

25 mei
European Data Protection Board van start

29 januari
Start campagne ‘Privacy
gaat iedereen wat aan’

25 mei
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt: meer rechten,
meer plichten en ander toezicht

12 januari
AP adviseert over nieuwe betaalrichtlijn PSD2

januari

februari

maart

april

mei

15 februari
Onderzoek: gemeenten verzamelen te veel
gegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet

juni

5 april
Privacy van Windows-gebruikers
sterk verbeterd na onderzoek AP

12 april
Europese privacytoezichthouders trekken
samen op in aanpak social media

Onderzoek
Handhaving

juli

30 november
Uitleg over wifitracking

augustus

september

1 juni
Controle op functionaris gegevensbescherming (FG)
bij de overheid

20 februari
AP adviseert over implementatie Richtlijn
gegevensbescherming voor de rechtshandhaving

Advies

20 november
Controle op functionaris gegevensbescherming (FG)
in financiële sector

29 juni
Ruim 600 mensen dienen privacyklacht in bij AP in een maand

oktober

november

december

10 december
Controle op privacybeleid bij zorginstellingen
en politieke partijen

5 juni
Onderzoek: geen misstanden
met camera's in sauna's

12 december
Uitleg over begrip ‘grootschalig’ in de zorg

13 december
Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht
in bij AP sinds 25 mei

26 juni
Uitleg over camera’s in reclamezuilen

9 augustus
Bank TGB betaalt dwangsom

21 augustus
Controle op functionaris
gegevensbescherming (FG) in de zorg

19 december
Belastingdienst mag BSN niet meer
gebruiken in btw-nummer

21 december
Last onder dwangsom
voor Nationale Politie

18 oktober
Uitleg over uitdrukkelijke
toestemming bij PSD2

Voorlichting
Europees

>	Het volledige jaarverslag over 2018 vindt u via
autoriteitpersoonsgegevens.nl/jaarverslagen
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Vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming
Op autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u informatie
en antwoorden op vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Heeft u op deze website geen antwoord op uw vraag gevonden?
Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy
van de Autoriteit Persoonsgegevens op 088-1805 250.
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Teldesign, Rotterdam

