ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

IN TWAALF PUNTEN

Versterkte rechten en
nieuwe, specifieke
rechten

de benoeming van
een data protection
officer

Een uniforme
regelgeving
met onmiddellijke ingang
vanaf 25 mei 2018 in de
hele EU

Verplicht (art. 37) of sterk
aanbevolen.

Recht om vergeten te worden,
op beperking van de
verwerking...

Een breder
toepassingsgebied
Voor elke verwerking uitgevoerd
door een eenheid die binnen de
Europese Unie is gevestigd,
onafhankelijk van het feit of de
verwerking zelf wel of niet binnen de
EU plaatsvindt
Voor elke verwerking van gegevens
met betrekking tot een Europese
ingezetene, zelf als de
verantwoordelijke voor verwerking of
de onderaannemer niet in de EU
gevestigd is (extraterritorialiteit).

Verplichte
melding van
veiligheidsproblemen

Gegevensbeschermin
g vanaf het ontwerp
en standaard

Veiligheidsproblemen moeten zo
spoedig mogelijk door de
verantwoordelijke voor
verwerking worden gemeld aan
de controlerende autoriteit,
indien mogelijk binnen 72 uur
nadat hij er over is geïnformeerd,
behalve indien er geen risico
bestaat voor de betreffende
personen.

Introductie van passende
technische en organisatorische
maatregelen. Alleen de
noodzakelijke gegevens mogen
verwerkt worden.

Gewijzigde logica
met betrekking tot
aansprakelijkheid
De vorige regelgeving was
gebaseerd op de notie
‘voorafgaande
formaliteiten’/controle. De
regelgeving is gebaseerd op
een logica van controle
achteraf. Deze conformiteit
moet dan ook op elk moment
bewezen kunnen worden.

Meer
verantwoordelijkheid
voor de onderaannemer
Buiten de adviesplicht zal de
onderaannemer een specifiek
register moeten bijhouden en
‘passende technische en
organisatorische maatregelen’
moeten nemen.

Effectbeoordelingen

Versterkte
sancties
tot 20.000.000 euro of
maximaal 4% van de
jaarlijkse wereldwijde
omzet van het
voorgaande boekjaar.

Meer gevoelige
gegevens
Deze omvatten nu ook
genetische en biometrische
gegevens. Als basisprincipe
hanteren we het verbod op
verwerking van gevoelige
gegevens.

Een definitie van
gezondheidsgegevens
Alle gegevens die verband
houden met de gezondheid van
een betreffende persoon en die
informatie onthullen over de
fysieke of mentale staat van de
betreffende persoon in het
verleden, het heden of de
toekomst.

Document zonder contractwaarde - September 2017 - Cegedim alle rechten voorbehouden

voor verwerkingen die een hoog
risico zouden kunnen opleveren
voor de rechten en vrijheden:
profilering, verwerking op grote
schaal van ‘gevoelige’ gegevens ...

