
AVG
WEG ERMEE?

NOU… NEE!

1



AVG IS HOT!
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PROGRAMMA
 Jullie ervaringen

 Minicollege

 De AVG Challenge

 Wat als het misgaat? 
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JULLIE ERVARINGEN
Ervaringen delen binnen Padlet:

1. Scan de QR-code of surf naar
de volgende website:

2. Gebruik het wachtwoord:

3. Beantwoord de vragen door 
onder de vragen op het 
plusteken te klikken. Vul in de 
titel van een post je naam in en
bij ‘Íets schrijven..’ het antwoord
op je vraag. 
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Uit privacyoverwegingen is
besloten de link en de QR-
code te verwijderen uit de
PowerPoint



MINICOLLEGE
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
General Data Protection Regulation (GDPR)

Waarborging van rechten van individuen.
Hele EU én
EU instellingen buiten de EU.
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WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Herleidbaar naar een persoon: 
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, studentnummer, 
geboortedatum, kenteken auto, etc…

Bijzondere persoonsgegevens: 
Ethniciteit, gezondheid, politieke of religieuze opvatting, BSN, 
beoordeling, pasfoto, vingerafdruk, etc…
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WAT IS VERWERKEN?

Verzamelen, gebruiken, opslaan of vernietigen

• Cijfers in SIS
• Presentielijsten
• Lijsten met studenten
• Niet geanonimiseerde onderzoekgegevens
• Gespreksverslagen
• Foto’s, video en geluidsopnamen
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MAG IK DAN NIKS MEER?

Er moet een wettelijke grondslag zijn.
Vaak voorkomende grondslagen in onderwijs en onderzoek:

• Aantoonbare toestemming, of een overeenkomst
• Een wettelijke plicht
• Een publiekrechtelijke taak
• Gerechtvaardigd belang
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WAT IS EEN DATALEK?

Verlies van controle over door ons verwerkte
persoonsgegevens.

• Bewaren op onveilige plekken
• Verlies of diefstal van telefoon, laptop, USB stick
• Papieren op bureau of bij printer laten liggen
• Persoonsgegeven naar de verkeerde gemaild
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VERSTANDIGE TIPS

• Wi-fi? Gebruik Eduroam
• Koffiepauze? Vergrendel je computer!
• Thuiswerken?  Geen persoonsinformatie op privé apparatuur
• Persoonsinformatie bewaren? Gebruik de HvA systemen
• Ruim overbodige persoonsinformatie op
• Privacygevoelige informatie versturen? Gebruik filesender van 

SURF
• Laat geen documenten of meetinstrumenten met persoonsgegevens 

slingeren
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https://filesender.surf.nl/


AVG-CHALLENGE
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AVG-CHALLENGE

Beoordelen van de casussen

1. Vorm groepjes van 3 personen. 

2. Bestudeer met elkaar de casussen en stellingen en beoordeel
deze.

3. Formuleer met elkaar een antwoord en onderbouw jullie keuze.
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EEN DATALEK!     EN NU?
Alphons Muurlink
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DATALEKKEN; HET BELANG
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• Inzicht in risico voor betrokkene
• Zorgen voor onze betrokkenen

• Wat is er gebeurd?
• Wat kun je verwachten?
• Wat kun je doen?

• Grip op persoonsgegevens
• Hiaten in proces identificeren
• Voldoen aan de wettelijke verplichting
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DATALEKKEN; HET PROCES
• Melding aan ICTS, of aan FPO, privacy officer, etc.
• Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt betrokken 
• Datalekkenregister bijwerken
• Onderzoek naar aard en omvang
• Onderbouwd advies aan voorzitter CvB

• Datalek ja/nee
• Melden AP ja/nee
• Informeren betrokkenen ja/nee

• Opvolging advies voorzitter CvB
• Communicatie/woordvoerder betrekken
• Melding doen (72 uur) door FG
• Bericht aan betrokkenen

• Persoon of afdeling: zo dicht mogelijk bij de betrokkene



ONDERSTEUNING

• Op de faculteit
o ICT contactpersoon - informatiemanager Ellis Hensen
o Datasteward – Niek van Ulzen

• Centraal:
o A-Z lemma privacy – Praktische informatie
o ICTS servicedesk – Computer Emergency Response Team
o Functionaris Gegevensbescherming - Toezichthouder
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https://az.hva.nl/medewerkers/gezondheid/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-zaken/avg/privacy.html?origin=Ahi9G6ppQjSxfScRu/7qsw


DANK VOOR JULLIE AANDACHT!

Check oolab.fg.hva.nl / oolab.fbsv.hva.nl voor:

- een verslag van de bijeenkomst
- de PowerPoint-slides
- de uitwerkingen van de opdrachten

- Andere interessante artikeltjes en bijeenkomsten! 
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