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Privacy, basisbeginselen (1) 

 Enkele basisbegrippen uit het privacyrecht
 Persoonsgegevens
 Bijzondere persoonsgegevens
 Verwerken
 Betrokkene
 Verantwoordelijke
 Verwerker
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Privacy, basisbeginselen (2) 

 Grondslagen voor verwerking
1) Toestemming
2) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 

betrokkene partij is
3) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
4) […]
5) Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang 

van werkgever, tenzij belangen van betrokkene zwaarder wegen
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Privacy, bijzondere persoonsgegevens (1) 

 Bijzondere persoonsgegevens:
1. Ras/etniciteit (foto!)
2. Politieke aspecten
3. Religie
4. Lidmaatschap vakbond
5. Genetische/biometrische data
6. Gezondheidsgegevens (arbeidsongeschiktheid)
7. Strafrechtelijke gegevens
8. Gegevens m.b.t. seksueel gedrag/voorkeur

 Uitgangspunt: verboden bijzondere persoonsgegevens te verwerken, 
tenzij…
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Privacy, bijzondere persoonsgegevens (2) 

 Verboden te verwerken, tenzij (art. 9 lid 2 AVG):
 Toestemming
 Verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van rechten 

en verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht en het 
socialezekerheidsrecht
 Verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van 

‘arbeidsgeneeskunde’, beoordeling van arbeidsongeschiktheid van 
de werknemer etc.
 Politieke/religieuze organisatie zonder winstoogmerk
 In het kader van gerechtelijke procedure

 Mail van werknemer aan werkgever met details ziekmelding? 
Verzuimregistratiesysteem met invulveld?
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Privacy, basisbeginselen (3) 

 Uitgangspunten bij verwerking
 Rechtmatig, transparant
 Doelbinding
 Evenredigheid / minimale gegevensverwerking
 Zorgvuldigheid
 Opslagbeperking (bewaartermijn)
 Integriteit en vertrouwelijkheid
 Verantwoordingsplicht
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Privacy, Checklist

 Checklist privacy:

 Verwerkingen in kaart brengen: waar komen gegevens binnen, waar 
gaan ze eruit? Register Verwerkingsactiviteiten
 Verwerkersovereenkomsten
 Functionaris Gegevensbescherming
 Datalekprotocol
 Overzicht inbreuken / datalekken
 Bewaartermijnen
 Privacybeleid/privacystatement intern/extern
 Rechten betrokkene waarborgen (inzage, wijziging etc.)
 Beveiliging?
 Cyberverzekering?
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Privacy, gevolgen voor HR?

 Personeelsdossier
 Arbeidsovereenkomst / Personeelsreglement
 Verspreiden persoonsgegevens van personeel
 Intern smoelenboek
 Let op medezeggenschapsrecht OR
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Privacy, ziekmelding (1)

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’, Autoriteit Persoonsgegevens
Wat mag vastgelegd worden bij ziekmelding?
 telefoonnummer en verpleegadres
 vermoedelijke duur van het verzuim
 de lopende afspraken en werkzaamheden
 of werknemer een ‘vangnetter’ is
 of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
 of er sprake is van een verkeersongeval (i.v.m. aansprakelijke derde)

Wat (dus) niet?
 Aard/oorzaak ziekte
 Fysieke en mentale beperkingen en mogelijkheden  lastig in 

praktijk. Dwingt tot inschakeling bedrijfsarts bij iedere ziekmelding
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Privacy, algemene aspecten van de AVG

 AVG per 25 mei 2018

 Krijgt veel aandacht vanwege ‘superboetes’. Van belang om ‘privacy’ 
in bedrijfsvoering te verankeren
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Privacy, waar zitten de grootste risico’s?

 Autoriteit Persoonsgegevens heeft beperkte mankracht, maar groeit

 Jaarlijks speerpunten

 Boetebeleid nu veelal bestuursrechtelijk met termijn tot herstel: 
invoeringswet beoogt geen verandering. Maar: verplichte 
waarschuwing verdwijnt wel met invoeringswet. 

 ‘Naming and shaming’

 Datalekken: imagoschade. Statistische kans op onderzoek na melding 
datalek in 2017: 6,4%

 Rechten uitoefenen door betrokkenen grootste ‘risico’
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VRAGEN..?



VRAGEN..?

Wilhelminaplein 16, 3007 JA, Rotterdam
Postbus 50535

Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V.

‘Wilhelminatoren’

010 – 410 00 55

info@herikverhulst.nl

www.herikverhulst.nl
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