
Oplossingen voor de naleving van de AVG
Wat is de AVG of GDPR?

Bij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation) gaat het om de 
nieuwe Europese regeling ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
het vrije verkeer van gegevens.

Persoonsgegevens: 
alle informatie over een natuurlijke 
persoon die voor de indirecte of directe 
identifi catie van deze persoon kunnen 
worden gebruikt. Bijv.: naam, legitimatie-
bewijs, woonplaats, e-mail, fi nanciële en 
fi scale informatie, patiëntendossier, foto's, 
vingerafdrukken, enz.

Verwerking: 
alle handelingen die met persoons-

gegevens worden uitgevoerd. 
Bijv. het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, opslaan, wijzigen, gebruiken, 
verspreiden, vernietigen, enz.

Wie moet verplicht 
de AVG naleven?

Vanaf welk tijdstip moet 
de AVG worden toegepast?

De AVG is op 24 mei 2016 in werking getreden, is echter vanaf 25 mei 
2018 bindend.

Dit betekent voor (openbare en particuliere) organisaties, dat ze diverse 
maatregelen voor de juiste verwerking van deze gegevens moeten 
uitvoeren. 

Alle in de Europese Unie (EU) gevestigde organisaties die persoonsge-
gevens verwerken, en organisaties buiten het EU-gebied die persoons-
gegevens van Europese burgers verwerken.

Hoe moeten de persoonsgegevens conform AVG worden verwerkt?

Ze moeten rechtmatig, behoorlijk en 
transparant worden verwerkt. 

("Rechtmatigheid, behoorlijkheid en 
transparantie")

De gegevens moeten juist en geactualiseerd 
zijn: alle passende maatregelen moeten worden 
genomen, zodat persoonsgegevens, 
die met betrekking tot de doeleinden waarvoor 
ze worden verwerkt, onjuist zijn ("juistheid"), 
onmiddellijk verwijderd of gecorrigeerd worden.

Ze moeten voor bepaalde, expliciete en 
rechtmatige doeleinden worden verzameld en 

mogen niet op een later tijdstip voor andere 
doeleinden worden verwerkt. ("Doelbeperking") Ze mogen niet langer dan voor het 

verwerkingsdoeleinde van de 
persoonsgegevens nodig worden bewaard. 
("Beperking van de opslagtermijn")De gegevens moeten passend, relevant 

en tot het voor de verwerkingsdoeleinden 
noodzakelijke beperkt zijn. 

("gegevensminimalisering")
Door de toepassing van passende technische 
of organisatorische maatregelen moet een 
passende beveiliging van de persoonsgegevens 
worden gewaarborgd, inclusief bescherming 
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 
verwerking en verlies, vernietiging of toevallige 
beschadiging. ("Integriteit en vertrouwelijkheid")
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Hoe kan INTIMUS je bij het naleven van bovengenoemde essentiële 
beginselen helpen?

Een van de grootste vernieuwingen van de AVG is het "Principe van proactieve verantwoordelijkheid", dat gedefi nieerd wordt als de noodzaak, dat de 
organisaties passende technische en organisatorische maatregelen toepassen om te kunnen garanderen en bewijzen dat de verwerking met de AVG overeenstemt.

Het gebruik van de INTIMUS shredders kan ertoe bijdragen dat organisaties de AVG naleven en 
kunnen aantonen dat ze deze naleven, omdat:

ze de onmiddellijke, veilige en effectieve vernietiging mogelijk maken van documenten met 
persoonsgegevens die niet meer gebruik mogen worden, omdat

 § ze voor het doeleinde waarvoor ze werden verkregen, overbodig zijn (inachtneming van het beginsel 
"Gegevensminimalisering").

 § ze onjuist zijn (inachtneming van het beginsel "Juistheid").

 § de termijn voor de legitieme verwerking overschreden is (inachtneming van het beginsel "Beperking van 
de opslagtermijn").

1
Vormt een passende veiligheidsmaatregel 
voor persoonsgegevens tegen ongeoorloofde en 
onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. 
Het gebruik van de INTIMUS-shredders maakt 
de vernietiging mogelijk van documenten die 
persoonsgegevens bevatten, direct in de gebouwen 
van de organisatie, zodat deze te allen tijde controle 
over de procedure heeft (inachtneming van het 
beginsel "Integriteit en vertrouwelijkheid").

2
Indien nodig (onderzoeksprocedure, audit, enz.) 
tonen ze de naleving van de AVG aan. Het gebruik 
van INTIMUS-shredders is een duidelijk bewijs van 
bewust, gewetensvol en proactief gedrag van de 
organisatie bij de verwerking van persoonsgegevens 
(inachtneming van het beginsel "Proactieve 
verantwoordelijkheid").

3

Schendingen van de veiligheid
Een andere vernieuwing van de AVG is de regeling aangaande schendingen van de veiligheid, die over het algemeen als "Falen van de veiligheid of 
hiaten in de veiligheid" bekend zijn.

De AVG defi nieert ze als iedere schending van de veiligheid die de vernietiging, het verlies of de toevallige of onrechtmatige verandering van persoons-
gegevens veroorzaakt, die doorgegeven, opgeslagen of op andere wijze worden verwerkt, of als het ongeoorloofd doorgeven of de ongeautoriseerde 
toegang tot deze gegevens.

Conform AVG hebben organisaties die te maken hebben met een schending van de veiligheid, een informatieplicht over dit incident, niet alleen bij de 
bevoegde instanties, maar ook bij de gedupeerden van wie de gegevens eventueel in gevaar waren.  Dit alles met de overeenkomstige reputatieschade, 
die door dergelijke mededelingen wordt veroorzaakt.

De vernietiging van de documenten die persoonsgegevens bevatten, vormt zonder twijfel een van de maatregelen, die voor het falen van de veiligheid 
het kwetsbaarst zijn:

 Het afvoeren van de documenten die persoonsgegevens bevatten in de prullenbak of in de papierafvalbakken op de 
 openbare weg is geen passende oplossing voor de vernietiging van deze documenten. Iedere onbevoegde derde zou zich   
 vrij toegang kunnen verschaffen tot de in deze documenten opgenomen informatie.

Ook bij de diverse als passend geachte oplossingen voor de vernietiing van de documenten kunnen wij risico's voor de gegevens-
beveiliging ontdekken. Zo garandeert bijvoorbeeld uitbesteding van de vernietiging aan een externe onderneming niet, dat 
er geen incidenten tijdens het transport kunnen optreden, bijvoorbeeld het verlies van documenten, diefstal, enz.

Het invoeren van een efficiënte vernietigingsprocedure voor documenten die persoonsgegevens bevatten, door het gebruik van de 
INTIMUS-shredders, kan ertoe bijdragen om te voorkomen dat er schendingen van de veiligheid optreden, voor zover organisaties de 

vernietiging van hun documenten niet in handen van derden leggen en de absolute controle over de gehele vernietigingsprocedure hebben.
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Welke rechten kunnen betrokkenen uitoefenen ten aanzien van 
organisaties hun persoonsgegevens verwerken?

Recht van inzage: betrokkenen hebben recht op 
een kopie van de persoonsgegevens die verwerkt 

worden.

Recht op rectificatie: betrokkenen hebben 
recht op rectificatie van hen betreffende onjuiste 
persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging.

Recht op beperking: betrokkenen hebben het 
recht, de verwerking van de persoonsgegevens te 
beperken, zodat de verwerkingsmaatregelen die in 
ieder geval daarmee verbonden zouden zijn, niet op 

hun persoonsgegevens worden toegepast.

Recht op wissing: betrokkenen hebben recht op 
wissing van hen betreffende gegevens zonder 

onredelijke vertraging.

Het gebruik van de INTIMUS-shredders maakt 
een onmiddellijke, volkomen veilige afhandeling 
van het verzoek van de betrokkene, zodat het 
recht op wissing van de persoonsgegevens 

wordt uitgeoefend.

Recht op overdraagbaarheid van 
gegevens: betrokkenen hebben recht, dat 

hun persoonsgegevens direct door een 
verwerkingsverantwoordelijke aan een andere 

worden overgedragen.

De straffen voor overtredingen zijn zeer hard en 
kunnen in bepaalde gevallen tot wel 20 miljoen 
euro of een bedrag dat gelijk is aan 4 % van 
de wereldwijde, totale jaaromzet van het vorige 
begrotingsjaar bedragen, waarbij de hogere straf 
wordt gekozen.

Tot de gevallen waarvoor de AVG de genoemde 
maximumstraf vaststelt, behoren overtredingen 
tegen de beginselen voor de verwerking van 
persoonsgegevens en/of de schending van de 
rechten van de betrokkenen.

Hoe hoog kunnen de boetes bij overtredingen zijn?

Het gebruik van de INTIMUS-shredders helpt je bij het in acht nemen van de genoemde beginselen en bij het 
uitoefenen van het recht op wissing van persoonsgegevens dat door betrokkenen wordt uitgeoefend.

Welke andere maatregelen moeten organisaties voor 
het naleven van de AVG nemen?

Voor het naleven van de AVG moeten organisaties 
bovendien de volgende aanpassingen bij hun 
privacybeleid verrichten:

Afhankelijk van het risico, dat de verwerking door 
organisaties voor de gegevens vormt, moeten deze 
ook de volgende maatregelen nemen:

 § Transparantie en informeren van de 
betrokkenen. Het is noodzakelijk, de 
gegevensverzamelingsformulier aan te passen 
en de juridische mededeling op de website te 
bewerken.

 § Eenduidige toestemming. Het moet duidelijk zijn, 
dat de betrokkenen hun toestemming geven. 
Stilzwijgende toestemming of toestemming door 
nalaten geldt niet meer.

 § Alle geldende overeenkomsten die de 
gegevensverwerking betreffen, moeten aan de 
AVG worden aangepast. Ze moeten afzonderlijk 
worden gecontroleerd; generieke clausules gelden 
niet meer.

 § Aanstelling van een functionaris voor 
gegevensbescherming. De functionaris voor 
gegevensbescherming waakt over de passende 
gegevensverwerking van de organisatie.

 § Gegevensbeschermingseffectbeoordeling van de 
verwerkingen. Voor verwerkingen met een hoog 
risico bijvoorbeeld profilering, de verwerking 
van gevoelige gegevens in grote omvang of de 
observatie in grote omvang is de beoordeling 
noodzakelijk.

 § Ten slotte: sommige organisaties moeten 
een register over de door hen uitgevoerde 
gegevensverwerkingen bijhouden.
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Bescherm uw gegevens met

BEVEILIGINGSOVERZICHT

DEGAUSSER  
HAMMER 
CRUSHER 
FLASHEX  

VZ MULTIMEDIA  
HDD GRANULATOR    

VZ SPEZIAL   
DISINTEGRATOR      

SHREDDER      

Beveiligingsclassifi catie laag middel hoog laag middel hoog laag middel hoog laag middel hoog

OPTISCHE MEDIA FLASH MEDia MAGNETISCHE mediaPapier

015 - 29 46 30
info.BELUx@intimus.com

Neem contact met ons op en 
wij zullen u adviseren!

Con la colaboración de


