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Wat houdt de GDPR in?

▪ GDPR = General Data Protection Regulation

– AVG = Algemene Verordening Gegevens bescherming

▪ Betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) krijgen nieuwe 
privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker

▪ Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen

▪ Het is een Europese verordening, dit betekent dat het per direct op 25 mei 2018 in 
gaat in alle lidstaten, dus zonder dat het verwerkt moet worden in de eigen wet



Voorbeelden



Dubbelrol

▪ Simac is verwerker voor haar klanten

Verwerkings-
verantwoordelijke

Betrokkene

Verwerker

Betrokkene is de 
persoon waarvan de 
persoonsgegevens 

verzameld zijn.

Verwerkingsverantwo
ordelijke is het bedrijf 
dat de gegevens heeft 

verzameld en zich 
eigenaar beschouwd 
van de data. Bepaalt 
doel en middelen van 

verwerking.

Verwerker is het 
bedrijf dat uitsluitend 

bewerkingen in 
opdracht van de 

verantwoordelijke 
uitvoert.

▪ Simac is verantwoordelijke voor interne
databases (zoals CRM, HRM, etc.)



Hoe bereidden we ons voor?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen een rijtje gezet:

▪ Stap 1: Bewustwording

▪ Stap 2: Rechten van betrokkenen 

▪ Stap 3: Overzicht verwerkingen

▪ Stap 4: Data protection impact assessment

▪ Stap 5: Privacy by design & privacy by default

▪ Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming

▪ Stap 7: Meldplicht datalekken

▪ Stap 8: Bewerkersovereenkomsten

▪ Stap 9: Leidende toezichthouder

▪ Stap 10: Toestemming



1. Bewustwording

▪ Security training

▪ Werkgroep

– Legal (Holding), Consultants (Delivery Center), Security & Quality (Simac ICT Nederland)

▪ Intranet

– Nieuws

– Security tegel:

▪ Informatie sessies (b.v. Servicedesk)

https://simacweb.simac.com/Quality/Security Management/GDPR Info/Forms/AllItems.aspx


1. Bewustwording Top-Down

▪ Start vanuit Holding

▪ Quick Scan

▪ Ondersteuning

• Draaiboek

▪ End Scan



2. Rechten  van betrokkenen

▪ Recht op inzage

▪ Recht op wijziging

▪ Recht op Verwijdering

▪ Recht op dataportabiliteit

• Richtlijn behandelen Privacy gerelateerde vragen

• Klachtenprocedure Simac



3. Overzicht verwerkingen



3. Overzicht verwerkingen

▪ Verwerkingsregister

– Door Simac Holding bij te houden van Simac systemen:

• B.v. HRM, CRM

• CV’s van sollicitaties

– Voor onze klanten:

• Klant is eindverantwoordelijk. Simac bewerkt data alleen in opdracht

• Simac moet wel verzoeken opvolgen die de klant volgens de wet moet opvolgen



4. DPIA

▪ DPIA = Data Privacy Impact Analyse

– Alleen bij te houden als we heel intensief persoonsgegevens verzamelen of die gegevens een hoog 
risico inhouden

▪ Voorlopig geen DPIA voor Simac ICT

– Risico analyse uitvoeren en strenge ISO27001 beveiligingsmaatregelen nemen:

• Dataclassificatie richtlijn

• Risico Analyse registratie Persoonsgegevens

– Maar we hebben ook Simac Healthcare…



5. Privacy by design & Privacy by default

▪ Privacy geïntegreerd in het ontwerp

▪ Respect voor privacy - de gebruiker centraal

• Privacy by design & default



6. Functionaris gegevensbescherming

▪ in engels: DPO (data protection officer)

▪ Director Legal



7. Meldplicht datalekken

▪ Procedures opgenomen in ons ISMS

• Richtlijn behandelen Privacy gerelateerde vragen

• Richtlijn Meldplicht Datalekken

• Security Incident Response Plan



8. Verwerkersovereenkomst

▪ Supplier management

– Inventarisatie gedaan en contracten uptodate gebracht

▪ Templates staan op ISMS

• verwerkersovereenkomst

• subverwerkersovereenkomst



9. Leidende Toezichthouder

▪ Bij grensoverschrijdende gegevensverwerking

▪ Hoofdregel = autoriteit uit land van hoofdvestiging



10. Toestemming

▪ Nieuwsbrieven

▪ CRM

▪ Servicedesk

– Wat te doen als iemand gegevens niet wil geven?

– Wat te doen als iemand gegevens verwijderd wil hebben?

– Wat te doen als iemand (per ongeluk) gevoelige data aanlevert?

▪ Contracten

– Mantel, SLA, geheimhouding



Kansen/bedreigingen voor Simac?

▪ Simac kan haar technische kennis inzetten bij klanten

– Vaak in de vorm van implementatie van security gerelateerde oplossingen (netwerken, 
firewalls, authenticatie/autorisatie oplossingen, etc.)

▪ De boete voor Simac bij niet op orde zijn oplopen tot
20 miljoen € of 4% van de jaaromzet



Verschillen met Simac GDPR assessment

▪ Simac GDPR assessment is voortvloeisel uit Simac wil eigen vlees niet keuren

– Meer generiek zodat de methode voor andere organisaties toepasbaar is

– De activiteiten van de Simac GDPR scan wel opgenomen in ons eigen draaiboek

– BDO als onafhankelijke partij intern ingezet

▪ Technische maatregelen waren al actief 

– Sinds WBP (2001) en Meldplicht datalekken (1 januari 2016) invoering

• Simac is ISO9001 gecertificeerd

• Simac is ISO27001 gecertificeerd

– Onze datacenters ook

– Alle ISO27002 maatregelen ingericht

• Simac heeft een ISAE3402 type II Assurance verklaring



Kan ik iets 
verduidelijken?

Kunnen wij u iets 

verduidelijken?


