GDPR / AVG en het verzenden
van belangrijke digitale gegevens

GDPR / AVG
Per 25 mei 2018 geldt in heel Europa dezelfde
privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ook wel bekend
als General Data Protection Regulation (GDPR).
In Nederland vervangt het de Nederlandse Wet
op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

25

mei 2018

Nieuwe Europese privacy wetgeving
aangepast aan het digitale tijdperk.

Voor wie?
Mens

Organisaties

Door de AVG worden de privacyrechten van personen
versterkt en uitgebreid. De AVG versterkt de bestaande
privacyrechten en introduceert 2 nieuwe rechten:

NIEUW!

Met AVG geldt recht op:

1. Vergetelheid
2. Dataportabiliteit

De AVG is van toepassing op alle organisaties
die persoonsgegevens verwerken in het zakelijk of
maatschappelijk verkeer. Organisaties mogen niet
zomaar persoonsgegevens verwerken. Er moet
daarvoor een grondslag zijn.
Op aanvraag digitale
persoonsgegevens:

1. Wissen
2. Verstrekken

Zoals bij WBP geldt dat ieder persoon recht heeft op:

6 Grondslagen verwerking persoonsgegevens:

• Inzage van verwerkte persoonsgegevens.
• Rectificatie en aanvulling.
• Beperking van de verwerkte gegevens.
• Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
• Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
• Duidelijke informatie over verwerking persoonsgegevens.

1. Toestemming van de betrokken persoon
2. De gegevens zijn noodzakelijk voor een overeenkomst.
3. Noodzakelijkheid voor nakomen wettelijke verplichtingen.
4. Noodzakelijkheid ter bescherming van de vitale belangen.
5. Taken van algemeen belang of uitoefening openbaar gezag.
6. Noodzakelijkheid behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Verantwoordingsplicht
De verantwoordingsplicht (accountability) houdt in
dat organisaties moeten kunnen aantonen dat hun
verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

Organisaties moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen
dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen
van verwerking voldoet, zoals:
• Rechtmatigheid
• Transparantie

• Doelbinding
• Juistheid

Daarnaast moeten ook de getroffen technische en
organisatorische maatregelen ter bescherming van
de persoonsgegevens aantoonbaar zijn.

Hoe herken ik persoonsgegevens
en kan ik deze compliant
delen en downloaden

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens met
betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie
ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze
persoon te herleiden is.

Organisatorische &
technische maatregelen
Register met 		
verwerkingen

			 Gegevensbeschermingsbeleid

In het register staat informatie over de
persoonsgegevens die u verwerkt.
De verplichting om zo’n register op te
stellen, hangt af van de organisatie omvang en type gegevens dat wordt verwerkt.

Uit het gegevensbeschermingsbeleid
(privacybeleid) moet blijken hoe er wordt
voldaan aan de AVG.

Organisaties > 250 medewerkers:
Organisaties met meer dan 250 medewerkers
zijn verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.

Organisaties < 250 medewerkers:
Organisaties met minder dan 250 medewerkers zijn
verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten
bij te houden onder bepaalde voorwaarden o.a.:
• Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.
• Als verwerking niet incidentieel is.
• Bij een hoog risico voor de rechten en vrijheden.

(Digitale)
beveiliging
Volgens de AVG moeten persoonsgegevens redelijkerwijs en aantoonbaar
beveiligd zijn. Organisaties moeten
kunnen aantonen welke verwerkingen
er worden uitgevoerd en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
1. Organisatorische maatregelen
Beveiliging is maatwerk en een continu proces.
Dat betekent dat er aantoonbaar een pakket aan
organisatorische maatregelen moeten zijn genomen.

Informatie gegevensbeschermingsbeleid
• Een omschrijving van de (categorieën) persoonsgegevens die worden verwerkt.
• Doeleinden en de juridische grondslag van iedere
verwerking van persoonsgegevens.
• Hoe wordt er voldaan aan de beginselen van
verwerking van persoonsgegevens.
• Welke rechten hebben betrokkenen en hoe kunnen
zij die rechten uitoefenen.
• Welke organisatorische en technische maatregelen
zijn er genomen om persoonsgegevens te beveiligen.
• Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard.

2. Technische maatregelen
Organisaties moeten continu monitoren of de genomen beveiligingsmaatregelen nog adequaat zijn. Voorbeelden van technische maatregelen zijn:
• Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur.

• Software, zoals browsers, virus scanners
en operating systems up-to-date houden.

• Versleuteling (AES-256 encryptie) van persoonsgegevens in databestanden en SSL-webcertificaten.

• Technisch beheer van de autorisaties 		
en bijhouden van logbestanden.

• Back-up systeem voor beschikbaarheid en
continue controle over persoonsgegevens.

• Het pseudonomiseren van persoonsgegevens
via Hashing methode.

• Beheer van technische kwetsbaarheden 		
(patch management).

• Automatisch verwijderen van verouderde
persoonsgegevens.

• AVG compliant delen en downloaden van
persoonsgegevens in databestanden

AVG compliant delen en
downloaden van belangrijke
en privacygevoelige bestanden

Gratis 30 dagen testlicentie
www.filecap.com/trial

Weten waar uw data staat
Met FileCap bent u ervan verzekerd dat bestanden
alleen voor de gewenste ontvangers beschikbaar zijn.
Grote en privacygevoelige bestanden verdwijnen bij
FileCap niet onbeveiligd ergens in de cloud zoals bij
veel transfer tools. De verzonden bestanden worden
versleuteld opgeslagen op uw eigen server binnen
uw eigen beveiligde netwerk.

Hoe het veilig werkt
Gebruikersportaal
De basis van FileCap wordt gevormd door het
gebruikersportaal. Via dit portaal kunt u gebruikers
bestanden laten downloaden en tevens externe partijen
uitnodigen om bestanden naar u te sturen.

		
Beheerdersportaal
De FileCap admin portaal is snel te configureren.
Door het toevoegen van een eigen huisstijl, logo of
achtergrond kan het geheel worden gepersonaliseerd.
Via reporting is het mogelijk alle transfers te volgen.

Ook groots in gemak
Gebruik de FileCap Outlook add-in

Gebruik de FileCap Windows Plugin

• E-mails versturen zoals u gewend bent, direct vanuit Outlook.
• Verstuur uw berichten beveiligd met een wachtwoord en/of
two-factor authenticatie.
• Nodig mensen buiten uw organisatie uit om veilig bestanden naar u
te versturen.

• Verstuur bestanden direct vanuit Windows Verkenner!
• Nodig relaties vanuit Windows uit om bestanden te sturen naar uw
FileCap Server.
• Geen e-mail client benodigd.

Ontdek het gebruiksvriendelijke FileCap portaal

Ook voor Apple de FileCap App en Mac Client

• Gebruik een wachtwoord voor extra veiligheid.
• Tw0-factor authenticatie middels SMS.
• Download documenten afzonderlijk of in één keer als ZIP-bestand.

Techniek en prijs
Dankzij de uitgebreide technische mogelijkheden
is de FileCap oplossing optimaal af te stemmen
op de beleids- en veiligheidsvoorwaarden van
uw organisatie.

• Verstuur bestanden direct vanaf uw iPhone/iPad of Mac.
• Versturen van bestanden door bestanden naar het dock te slepen
• Geschikt voor iOS 7 of hoger.

FileCap: zeer gunstig geprijsd
alles-in-één pakket.
Géén extra kosten voor:
- Telefonische support (8x5)
- Updates
- API’s
- Outlook- en Windows plugin
- Hulp bij implementatie

Al meer dan 100.000 FileCap gebruikers en
aanbevolen door professionele ICT-resellers
Hoe FileCap wordt ervaren

Gebruikers

Resellers

Biga Groep - Bas Arendshorst

Wazda IT Solutions - Jan-Bart Hutten

“Met FileCap is zowel de veiligheid als het gebruikersgemak dik in
orde. Met de Outlook-plugin van FileCap kunnen onze werknemers
alle bestanden met privacygevoelige informatie veilig via de mail
versturen. Dit is gezien de privacywet AVG heel belangrijk.”

“Als reseller weten we dat klanten niet dol zijn op veranderingen.
Een nieuw systeem of een andere werkmethode kan stress opleveren. Daarom is FileCap zo geweldig. Dankzij de Outlook-plugin
kan men met éen druk op de knop een bijlage veilig mailen, of een
uitnodig sturen om een file op te halen. Klanten hoeven het maar
eenmaal te zien, dan kunnen ze er direct mee aan de slag. Handig
én veilig.”

GGD Utrecht - Charles Seegers
“De GGD Utrecht maakt al een jaar met veel tevredenheid gebruik
van FileCap. De reden is dat wij werken met gegevens van het
publiek, zoals NAW-gegevens en soms ook Burgerservicenummers.
Deze data mogen we natuurlijk niet onbeveiligd rondmailen, daar
heeft de overheid strikte regels voor.”

Accountantskantoor BDO - Bart Jenniskens
“FileCap is een opslagdienst die de voordelen van een publieke
clouddienst biedt en tegelijkertijd veilig is en zelf te managen.”

ComPromise Domino - Maurice de Wit
“Voor onze klanten geldt: zien is geloven. Dus laten we FileCap
zien. Als de functionaliteiten tijdens een demo getoond worden,
is iedereen enthousiast. Logisch, want FileCap heeft een heldere
interface, is gebruiksvriendelijk en doet wat het belooft.”

GroupSecure - Okke Bonenkamp
“FileCap is verrassend voordelig in aanschaf. Door het licentiemodel maakt het niet zoveel uit of er nu honderd of duizend
werknemers gebruik maken van FileCap. Daarnaast is het een low
maintenance product en makkelijk uit te rollen, binnen drie uur is
de implementatie rond.”

Wilt u FileCap gebruiken?

FileCap reseller worden?

Wij vertellen u graag alles over ons product FileCap en
hoe u profiteert van zekerheid en veel bedieningsgemak
bij het delen van belangrijke databestanden.
En, dat u als zelfstandig ondernemer of met uw collega’s,
in het kader van de AVG wetgeving, direct kunt aantonen
waar uw bestanden staan.

ICT-ondernemingen die hun klanten altijd de beste toepassing
willen aanbieden laten wij graag kennis maken met FileCap.
Middels ons FileCap Partner Programma profiteren uw klanten
van een AVG compliant data-transfer oplossing en u profiteert
mee. Met de beste partnervoorwaarden en ondersteuning
door de ontwikkelaars van FileCap zelf.

Bel met het FileCap team van Contec: +31 (0)53 428 56 10
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