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AVG in vogelvlucht

• Eisen aan de gegevensverwerking

 Legitiem, zorgvuldig en proportioneel

 Noodzaak? Bewaartermijn?

 Transparant

 Informatieplicht

 Kwaliteit

 Veilig

 Grondslag voor de gegevensverwerking

 NB. Voor beveiliging is dat altijd gerechtvaardigd belang van de klant; 

toestemming van de persoon is dus niet nodig.



AVG in vogelvlucht

• Wat moet je organiseren?

 Privacybeleid

 Incl. procedures voor uitoefenen rechten van mensen

 Privacy-by-design & default

 Verwerkersovereenkomst

 Alleen als u de gegevens namens de klant verwerkt

(bijv. opslag, inkloppen van namen vd medewerkers vd klant)

 Verwerkingsregister

 Informatiebeveiliging

 Privacyrisicoanalyse (PIA/DPIA)

 FG benoemen (alleen bij grootschalige observatie)

 Internationaal gegevensverkeer regeling (indien opslag buiten EU)



CAMERATOEZICHT



• AVG wel van toepassing op

 Overheidsinstanties

 Bedrijven

 Sportverenigingen

 Scholen

 Zorginstellingen

 VVE’s

 Particulieren die deel vd straat 

of de tuin van de buren filmen

• AVG niet van toepassing op

 Particulieren die alleen eigen 

grond filmen

 Particulieren die alleen het 

stoepje voor hun deur filmen

Let op:

Klant kan nog steeds strafbaar zijn of 

een onrechtmatige daad plegen 

jegens anderen

Cameratoezicht



Cameratoezicht

• Belangrijke aandachtspunten

 Noodzaak

 Eerst een risicoanalyse maken

 Alleen cameratoezicht gebruiken als het echt niet anders kan

 Bordje

 NB. niet-kenbaar cameratoezicht is vaak strafbaar

 Privacyverklaring

 Wie, wat, waarom, hoelang, etc

 Beperkte bewaartermijn camerabeelden

 In beginsel niet langer dan 72 uur



Cameratoezicht



Cameratoezicht

• Belangrijke aandachtspunten (vervolg)

 Toegang tot camerabeelden op basis van need-to-know

 Indien verbonden met een meldkamer

 Verwerkersovereenkomst met beveiligingsbedrijf

 Indien opslag online

 Verwerkersovereenkomst met de cloud hosting provider



BIOMETRIE



Biometrie

Hoofdregel

VERBODEN

(Maar elk verbod heeft uitzonderingen)



Biometrie

• Wanneer mag het wel?

 Noodzaak identificatie/authenticatie

 NB. Rechtbank Amsterdam (Manfield):

“Omdat biometrie in beginsel verboden is, 

moet de werkgever aantonen dat andere 

beveiligingsmethoden niet voldoen.”

 Dus risicoanalyse maken,

waarbij ook naar alle alternatieve 

beveiligingsmethodes is gekeken



Biometrie

• Belangrijke aandachtspunten

 Noodzakelijk

 Eerst een risicoanalyse maken

 Andere beveiligingsmethoden zijn onvoldoende gelet op de risico’s

 Privacy-by-design

 Bijv. biometrische encryptie

 Indien opslag in de cloud

 Verwerkersovereenkomst met cloud provider
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