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Een korte introductie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) 
 
 
De wetgeving rondom privacy gaat fundamenteel veranderen. De basis daarvoor is de door 
de EU uitgevaardigde General Data Privacy Regulation (GDPR), de opvolger van de Privacy 
Directive uit 1995. In Nederland is de GDPR beter bekend als AVG, Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
  
De GDPR is aangenomen in april 2016 en gaat in per 25 mei 2018. Daarmee kregen zowel de 
Europese ondernemingen als de overheden 2 jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving. Hoewel er kleine landelijke verschillen bestaan zijn de hoofdlijnen gelijk. 
  
Bij Marc Robertson weten wij best veel van data, dataopslag en dataverwerking. Privacy 
staat bij ons nogal hoog in het vaandel. Op dit moment hebben 7 op de 10 organisaties zich 
nog niet verdiept in de aankomende gewijzigde wetgeving. Dat zou eigenlijk wel moeten. De 
wetgeving heeft consequenties voor mensen die binnen organisaties verantwoordelijk zijn 
(of toezichthouders, denk hierbij bijv. ook aan de RvC). Boetes voor het niet voldoen aan die 
wetgeving kunnen oplopen tot 4% van je wereldwijde omzet. 
  
Wanneer moet je aan de wetgeving voldoen? 
Dat is eigenlijk redelijk simpel te bepalen, verwerk je of sla je persoonlijke data op van EU-
burgers? Zo ja, dan dien je te voldoen aan de wetgeving. Het maakt daarbij niet uit of je die 
data binnen of buiten de EU verwerkt of opslaat of dat je de verwerking van die data hebt 
uitbesteed aan derden. De wetgeving is altijd van toepassing. 
  
In hoeverre voldoe je aan de wetgeving? 
Daar zit vaak de crux, recent onderzoek geeft aan dat meer dan 70% van die organisaties die 
zakendoen binnen de EU geen idee hebben of zij wel of niet voldoen aan de wetgeving. Dat 
is precies waar Marc Robertson kan helpen. 
  
Privacy Deep Scan 
Wij hebben de beschikking over een onlineoplossing waarmee organisaties zelf in korte tijd 
kunnen bepalen in hoeverre de organisatie voldoet aan de wetgeving en welke stappen 
(nog) gezet moeten worden om volledig compliant te zijn. Door middel van vraag en 
antwoord krijg je een volledig rapport met daarin inzicht in je huidige Privacy 
Compliance en de staat van ontwikkeling die je nog kan doormaken middels een Privacy 
Maturity Index. 
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