
Ten tijde van deze crisis staat het verlenen van zorg op nummer
één. U heeft de afgelopen weken de handen ineen geslagen om

de zorg anders te organiseren; zodat u de beste zorg kan leveren
met de minste risico’s voor u en uw medewerkers. U heeft

wellicht zelfs andere hulpmiddelen ingezet, die voorheen niet
gebruikt werden in uw praktijk. Zoals het gebruik van chat-

applicaties en beeldbellen met collega’s of patiënten. Hoewel
het verlenen van zorg uiteraard de eerste prioriteit heeft, betekent

dat niet dat andere wetgeving, zoals de AVG, niet meer van
toepassing is. Wij begrijpen dat het voldoen aan de AVG niet op de
eerste plaats komt, daarom willen we u handvaten geven zodat u

met minimale inspanning toch blijft voldoen aan de AVG.

Betrek uw functionaris gegevensbescherming en security
officer bij besluitvorming rondom het anders organiseren van
zorg.
Reserveer middelen om aanvullende beveiligingsmaatregelen
versneld te kunnen doorvoeren.
Voer een risicoanalyse uit om te borgen, dat het nieuwe
proces of de applicatie wel privacy-proof is.
U werkt uw verwerkingsregister bij met de aangepaste
werkwijze.
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Is informatie die verstuurd of gedeeld wordt wel veilig onderweg?
Is opgeslagen informatie wel beschermd tegen onbevoegde toegang?
Is informatie versleuteld? Is toegangsbeveiliging d.m.v. accounts 
ingeregeld? Voor nieuwe applicaties geldt dat zij moeten voldoen aan 
wet en regelgeving. Voldoen buitenlandse applicaties aan de AVG? 
Voor Nederlandse bedrijven doet u bij voorkeur zaken met NEN7510 
gecertificeerde bedrijven.

Belangrijk om te 
weten

Praktische handvaten

Controle vragen



De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft in een nieuwsbericht
van 20-03-2020 aangegeven dat het redden van mensenlevens
topprioriteit is en dat het voorkomen van grote schade aan de
economie en maatschappij op nummer twee staat. De AP geeft
tevens aan dat zij daar niet bij staan met de wetgeving onder de
arm om te handhaven. Wel zullen ze nog steeds handhaven

daar waar de privacy echt in gevaar is. Vrij vertaald betekent dat als
we privacy niet uit het oog verliezen er best veel mogelijk is en

mag . Let wel, het is zeker geen vrijbrief om de privacyregels
onbeperkt te schenden. We willen u adviseren om in deze tijd

toch zoveel mogelijk in overleg te doen met uw privacy expert.

Handhaving AP
 

Handige links

Speciaal rond het vele thuiswerken tijdens deze crisis bereiden we
extra tips voor over veilig thuiswerken, die we binnenkort op onze

speciale coronapagina zullen publiceren.

Thuiswerken

Download

Registratie formulier datalek
Standaard tekst rechten betrokkene

Handige websites
Z-CERT
Verbond van Verzekeraars

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-start-webpagina-over-coronavirus
https://rijnmondnet.nl/wp-content/uploads/2020/03/REGISTRATIE-FORMULIER-DATALEK.docx
https://rijnmondnet.nl/wp-content/uploads/2020/03/Standaard-tekst-rechten-betrokkene.docx
https://www.z-cert.nl/
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/cybercriminaliteit

