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1. Privacy & Informatieveiligheid beleid 

1.1 Algemene inleiding 

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. Op 4 mei 
2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd, per 25 mei 
2018 is de AVG van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de 
hele Europese Unie. 
 
De AVG zorgt onder meer voor: 

 Versterking en uitbreiding van privacy rechten; 

 Meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 

 Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese toezichthouders, zoals de 
bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde jaaromzet op 
te leggen. 
 

Versterking en uitbreiding van privacy rechten 
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de 
verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk verstrekt en 
uitgebreid. 
 
Voorbeeld 
In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de 
voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om 
hun persoonsgegevens te verwerken. 
Zo moeten je als organisatie kunnen bewijzen dat je geldige toestemming hebben 
gekregen (uit vrije wil). En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun 
toestemming in te trekken als om die te geven. 

Nieuwe privacy rechten 
Naast versterking van de bestaande rechten, zoals recht op o.a. inzage, rectificatie, 
krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. 

 Recht op vergetelheid 
Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te 
verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering 
doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben 
gekregen. 

 Recht op dataportabiliteit 
Ook mensen hebben straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de 
organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. 

Meer verantwoordelijkheden voor organisaties 
Als organisatie heeft DrieGasthuizenGroep (DGG) meer verplichtingen bij het verwerken 
van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid 
om aan te tonen dat DGG zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht.  
De verantwoordingsplicht houdt in dat DGG met documenten moet kunnen aantonen dat 
we de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de 
AVG te voldoen 
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Stevige bevoegdheden voor alle Europese toezichthouders 
Overtreedt een organisatie straks de AVG? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een 
boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde jaaromzet 
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG (artikel 33 en 34) grotendeels hetzelfde. De 
AVG stelt o.a. wel strengere eisen aan de organisatie m.b.t. de registratie van de datalekken 

1.2 Doel van het Privacy- en informatieveiligheidsbeleid 

Het doel van het Privacy- en informatieveiligheidsbeleid van DrieGasthuizenGroep is als 
eerste om te waarborgen dat DrieGasthuizenGroep de privacywetgeving naleeft zodat er 
sprake is van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in 
overeenstemming met de wet. Verder wordt door toepassen van het Privacy- 
informatieveiligheidsbeleid ingezet op een duurzame verwerking van persoonsgegevens. 

1.3 Wat is een persoonsgegeven? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan 
worden geïdentificeerd. Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene de betrokkene 
kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. Hierbij kun je denken aan 
naam- en adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, 
pasfoto's, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. En gegevens die een waardering 
geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands IQ. 
 
Niet alle persoonsgegevens zijn ook direct privacygevoelige persoonsgegevens. 
Zo kan het lekken van alleen een werk-e-mailadres geen reden zijn om te melden, maar het 
lekken van verslagen van functioneringsgesprekken wel. 

1.4 Wat is een bijzonder 
persoonsgegeven? 

Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook 
bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands 
privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen 
dan ook alleen onder zeer strenge voorwaarden 
worden verwerkt. Onder bijzondere of gevoelige 
persoonsgegevens vallen, bijvoorbeeld, gegevens die 
iets zeggen over iemands ras, godsdienst, 
gezondheid, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. 
Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het Burgerservicenummer (BSN) zijn 
bijzondere persoonsgegevens. 
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2. Privacy binnen de organisatie 

2.1 Visie 

Iedereen heeft recht op bescherming van persoonsgegevens. Dit recht is geborgd in de 
Grondwet en is een groot goed. Vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van de Europese Unie bevat de regels en criteria voor goede bescherming van 
persoonsgegevens en de aanspraak die iedereen hierop mag maken. 
Voor DGG is deze wetgeving leidend. Met het Privacy- en informatieveiligheid beleid voorziet 
DGG in een directe en praktische doorvertaling van de AVG naar de bedrijfsvoering. Elke 
persoon van wie DGG gegevens verwerkt (bewoners, cliënten, huurders, vrijwilligers en onze 
eigen -en ingehuurde medewerkers) mag erop vertrouwen dat persoonsgegevens volgens 
de wet, behoorlijk, correct, terughoudend, veilig en op een transparante wijze wordt verwerkt. 
 
DGG verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar wettelijke taken of vanwege 
een andere legitieme noodzaak die verband houdt met de kwaliteit en continuïteit van de 
bedrijfsvoering. Werkend vanuit onze kernwaarden ‘Betrokken’, ‘Ondernemend’, ‘Gastvrij’ en 
‘Flexibel’, levert DGG dienstverlening met een persoonlijke benadering. De Raad van 
Bestuur is zich er zeer van bewust dat persoonsgegevens altijd privacygevoelig zijn. 
Vanwege de aard en hoeveelheid persoonsgegevens waarover de DGG beschikt, rust op 
ons zelfs verhoogde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is met deze 
verantwoordelijkheid voor ogen dat de Raad van Bestuur door middel van het privacy- en 
informatieveiligheid beleid bewaakt dat de verwerking van persoonsgegevens steeds met 
passende waarborgen is omkleed, rekening houdend met de persoonlijke en bestuurlijke 
risico’s die zouden ontstaan bij onvoldoende zorg of aandacht. 
 
Wie werkt voor DGG doet er al het mogelijke aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om 
te gaan en deze steeds te beschermen conform het privacy- en informatieveiligheid beleid. 
De Raad van Bestuur draagt zorg voor een werkomgeving waarbinnen bescherming van 
persoonsgegevens wordt gefaciliteerd, vergemakkelijkt en waarbinnen privacybescherming 
goed bespreekbaar is. Bij dilemma’s of kwesties gaan wij de dialoog aan en zoeken wij 
samen met betrokkenen naar oplossingen. 

2.2 Reikwijdte 

Het Privacy- en informatieveiligheid beleid is van toepassing op alle bedrijfsvoering voor 
zover hierbij gewerkt wordt met persoonsgegevens en de DrieGasthuizenGroep daar 
zeggenschap over heeft. 
 
Het Privacy- en informatieveiligheidsbeleid is van toepassing op processen die DGG 
uitbesteedt, inkoopt of op een andere manier organiseert, zoals deelname in een 
rechtspersoon die voor DrieGasthuizenGroep informatiediensten verricht. 
 
Het Privacy- en informatieveiligheidsbeleid is van toepassing met derden zoals de gemeente, 
het zorgkantoor en zorgaanbieders. 
 
Het Privacy- en informatieveiligheidsbeleid omvat de gehele ‘data life cycle’: van het 
genereren of verzamelen van gegevens, het dagelijkse gebruik ervan en de gegevensopslag 
tot en met de archivering en vernietiging ervan.  
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2.3 Managementstructuur 

 

 
De bestuurlijke borging van de privacy binnen DGG is zoals hierboven weergegeven 
opgebouwd. De Raad van Bestuur van DGG is verantwoordelijk voor de naleving van de 
privacywetgeving en voert het privacy- en informatieveiligheidsbeleid op basis van afweging 
van belangen en risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens zodat dit evenwichtig 
plaatsvindt. Dat wil zeggen; behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. 
 
De Raad van Bestuur legt over de privacy beleidsvoering verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht en draagt zorg voor transparantie. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de 
documentatie van beleid en maatregelen zodat het op ieder moment maatschappelijk en 
juridisch uitleg kan geven over de deugdelijkheid van de aanpak.  
 
De Raad van Bestuur houdt een register van gegevensverwerkingen bij die onder haar 
verantwoordelijkheid plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 30 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
DGG heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangewezen. 
 
DGG heeft een werkgroep Privacy- en informatieveiligheid. Werkgroep leden ondersteunen 
proceseigenaren bij de uitvoering van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid. 
De werkgroep privacy – en informatieveiligheid wordt gevormd door een 
Kwaliteitsmedewerker, een beleidsmedewerker kwaliteit, de ICT coördinator en de Directeur 
F&B. 
 
De eindverantwoordelijken zijn als ‘proceseigenaren’ op uitvoeringsniveau verantwoordelijk 
voor privacy bestendige bedrijfsvoering en gegevensuitwisseling met derden. Zij leggen 
verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 
 

Raad van toezicht 

Raad van bestuur 

Woonzorggebied 1 Woonzorggebied 2 Woonzorggebied 3 

Diverse locaties 

WMO KCC 

Innovatie, beleid 
 en kwaliteit 

Financiën en 
bedrijfsvoering 

Bestuurssecretariaat 
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2.4 Proceseigenaarschap 

Proceseigenaren voeren regie over hun proces(sen) op basis van procesbeschrijving (zie 
bijlage 1) die voldoende overzicht bieden van de procesvoering voor effectieve sturing. Een 
procesbeschrijving dient te passen binnen dit privacy- en informatieveiligheid beleid. 
 
Proceseigenaren 

 Zorg processen worden vertegenwoordigd door (Woonzorg)managers. 

 De processen voor financiën & bedrijfsvoering en huurders, vallen onder 
verantwoordelijkheid van de Directeur financiën & bedrijfsvoering. 

 Processen voor P&O (medewerkers en vrijwilligers) zijn de verantwoordelijkheid van 
hoofd P&O. 

 ICT processen vallen onder de verantwoordelijkheid van ICT coördinator. 

 Processen met betrekking tot het kwaliteitssysteem vallen onder Manager Innovatie, 
Beleid en Kwaliteit. 

 
1. Een proceseigenaar houdt proactief toezicht op de privacy bestendige organisatie 

van zijn proces en documenteert keuzes en oplossingen als bijlagen van de 
procesbeschrijving. 

2. Een proceseigenaar kan proceseigenaarschap mandateren aan een sub 
proceseigenaar. Bij mandatering blijft de opdracht gevende proceseigenaar 
verantwoordelijk voor de privacy bestendigheid van de aanpak door de sub 
proceseigenaar. 

3. Een proceseigenaar kan proceseigenaarschap mandateren aan een partij buiten de 
organisatie met toestemming van de hoofdproceseigenaar (samenwerking met 
externe ketenpartners). Het mandaat blijkt uit, bijvoorbeeld, een inkoopcontract, de 
deelname in een gemeenschappelijke regeling of gebruikmaking van een landelijke 
voorziening. Bij externe ketensamenwerking blijft de opdracht gevende 
proceseigenaar namens de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de privacy 
bestendigheid van de aanpak door hem ingeschakelde ketenpartner(s) en houdt 
hierop toezicht. De wet kan dwingende bepalingen bevatten over wederzijdse 
verantwoordelijkheden bij ketensamenwerking. 

4. Wanneer inhoudelijke processen zodanig zijn georganiseerd dat de onderliggende 
gegevensverwerking onder de verantwoordelijkheid van meerdere verantwoordelijken 
vallen, is een door de Raad van Bestuur aan te wijzen eigenaar proceseigenaar. 

2.5 Toezicht 

DrieGasthuizenGroep beschikt over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). 
Dit is de toezichthouder van DrieGasthuizenGroep op de naleving van privacywetgeving 
conform artikel 37-39 AVG. 
De Raad van Bestuur informeert interne en externe doelgroepen over de FG en 
communiceert haar contactgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
De FG:  

• informeert en adviseert de Raad van Bestuur, proceseigenaren en de werkgroep over 
de werking van het privacy- en informatieveiligheid beleid van DGG en nakoming van 
achterliggende wettelijke verplichtingen (heeft de lead in interpretatie van 
privacywetgeving). 

• houdt toezicht op de nakoming van het privacy- en informatieveiligheid beleid en 
achterliggende wettelijke verplichtingen. 

• helpt privacy klachten tot een goed einde te brengen. 
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• adviseert bij privacy incidenten over ernst en omvang. 
• ziet toe op het beheer van het register van verwerkingen (Bijlage 2) conform artikel 

30 AVG. 
• controleert de naleving van afspraken door DGG en ketenpartners, eventueel ook in 

samenwerking met auditors. 
• helpt het privacy- en informatieveiligheid beleid uit te dragen bij interne en externe 

doelgroepen. 
• is het contactpunt voor landelijke privacy toezichthouders – in het bijzonder de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
De FG krijgt de nodige ruimte voor professionele uitvoering van taken. 

• De Raad van Bestuur en proceseigenaren zorgen ervoor dat de FG naar behoren en 
tijdig wordt betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. 

• De FG wordt volledig geïnformeerd over aspecten van de bedrijfsvoering binnen 
DGG waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of wanneer daartoe voornemens 
bestaan. 

• De Raad van Bestuur en proceseigenaren ondersteunen de FG door haar op haar 
verzoek toegang te geven tot de verwerking van persoonsgegevens en haar de 
middelen te bieden voor professioneel onderzoek. 

• De FG mag niet geïnstrueerd worden over invulling van taken, onder druk worden 
gezet, gestraft of ontslagen voor de uitvoering van zijn taken. 

 
De zienswijze van de FG is zwaarwegend en geldt als de geëigende wijze voor naleving van 
privacywetgeving door DrieGasthuizenGroep, onverminderd de opvattingen van landelijke 
toezichthouders. 
De FG doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Bestuur. De 
werkgroep wordt via werkgroep overleg-geïnformeerd. 

3 Beleid van DrieGasthuizenGroep 

3.1 Algemeen 

DGG is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de 
verwerking van persoonsgegevens. Om deze reden:  

• voert DGG een proactief privacy- en informatieveiligheid beleid; 
• faciliteert DGG de uitoefening van rechten van personen; 
• bewaakt DGG de goede nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van 

privacybescherming. 
• Werkt conform NEN 7510, 7512,7513. 

3.2 Noodzakelijke gegevensverwerking 

Proceseigenaren verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen, voor 
zover dit valt binnen hun mandaat en noodzakelijk is voor: 

1. de uitoefening van zorginhoudelijke taken; 
2. de nakoming van wettelijke plichten; 
3. de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarbij een betrokkene partij 

is; 
4. de behartiging van een gerechtvaardigd belang van DGG of een derde aan wie 

gegevens worden verstrekt tenzij het recht op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer prevaleert. 
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3.3 Inachtneming bijzondere wettelijke voorschriften 

Op basis van het privacy- en informatieveiligheid beleid, geeft de DGG uitvoering aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover van toepassing, houden 
proceseigenaren tevens goed rekening met bijzondere wettelijke voorschriften – met name 
privacy-relevante bepalingen in de Wet verwerking persoonsgegevens zorg (Wvpz, per juli 
2017) Wet basisregistratie personen in de zorg, de Telecommunicatiewet, de Participatiewet, 
Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz, per 1 januari 2018). 

3.4 Procesbeschrijving en Privacy Impact Assessment (PIA) 

Nadat procesbeschrijvingen zijn opgesteld, wordt de informatie opgenomen in het 
verwerkingsregister. Aan de hand van de informatie in het verwerkingsregister worden 
risico’s bepaald en indien van toepassing wordt een PIA uitgevoerd. Een PIA is een 
instrument voor het kunnen bepalen van passende beheersmaatregelen. 
 
Proceseigenaren documenteren met behulp van hun procesbeschrijving hoe zij op een 
praktische manier in passende organisatorische en technische privacybeschermende 
maatregelen voorzien – met name om de volgende fouten te voorkomen: 

1 Illegale/onrechtmatige gegevensverwerking: gebruik, opslag of uitwisseling van 
informatie is bij wet verboden (middels een rechtstreeks verbod of een beperking van 
het toegestane gebruik). 

2 Disproportionele gegevensverwerking: gebruik, opslag of uitwisseling van 
informatie is (a) ontoereikend of juist overmatig of (b) het organisatiebelang bij de 
gegevensverwerking is onevenredig klein terwijl de impact op personen onevenredig 
nadelig kan zijn. 

3 Irrelevante gegevensverwerking: de gebruikte, opslagen of uitgewisselde 
informatie dient geen bedrijfsdoel, doet niet ter zake of is verouderd. 

4 Onnauwkeurige gegevensverwerking: de gebruikte, opslagen of uitgewisselde 
informatie is geen juiste weergave van de werkelijkheid. 

5 Onveilige gegevensverwerking: de gebruikte, opgeslagen of uitgewisselde 
informatie dreigt te gemakkelijk toegankelijk te zijn voor onbevoegden, 
gemanipuleerd te worden of onbeschikbaar te zijn. 

6 Niet-inachtneming van bijzondere wettelijke voorschriften: bij gebruik, opslag of 
uitwisseling van informatie worden formele verplichtingen veronachtzaamd. 

7 Onbewaakte gegevensverwerking: de proceseigenaar verzuimt om te controleren 
of de privacy waarborgende maatregelen daadwerkelijk zijn geëffectueerd of te 
evalueren in hoeverre zijn procesplan bijstelling behoeft. 

 
De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar procesbeschrijving. 
Een procesbeschrijving wordt bijgesteld wanneer in de praktijk blijkt dat de maatregelen 
onvoldoende passend blijken naar aanleiding van terechte klachten of andere onacceptabele 
incidenten. 
Hoe dan ook evalueert de proceseigenaar een procesbeschrijving periodiek en vraagt zo 
nodig de FG om hierbij advies uit te brengen. 
 
De werkelijkheid dient in overeenstemming te zijn met het procesplan. Veranderingen in de 
bedrijfsvoering noodzaken tot aanpassing van procesplannen, waarvoor een nieuwe of 
geactualiseerde PIA nodig is. 

3.5 Verwerkingsregister 

Artikel 30 van de AVG verplicht tot het bijhouden van een register van 
verwerkingsactiviteiten. Hieraan geeft DGG uitvoering door proceseigenaren hun 
procesbeschrijving te laten invullen. De proceseigenaar verstrekt de procesbeschrijving (zie 
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bijlage 1) aan de Functionaris Gegevensbescherming, die zorgdraagt voor opname van de 
gegevens in het Verwerkersregister. Alle procesbeschrijvingen worden vastgelegd volgens 
gemaakte afspraken. Proceseigenaren melden veranderingen voor het verwerkersregister 
aan de Functionaris Gegevensbescherming. 

3.6 Privacy statement 

DrieGasthuizenGroep heeft een Privacy statement opgesteld, waarin via de website, 
(potentiële) cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, huurders en 
samenwerkingspartners geïnformeerd worden hoe de organisatie voldoet aan de 
transparantie over de verwerking van persoonsgegevens. 

4 Meldplicht datalekken 
Vanaf 1 januari 2016 is de wet Meldplicht datalekken in werking getreden. Vanaf dat moment 
is het verplicht om elk datalek waarbij persoonsgegevens betrokken zijn te melden bij het 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
Vanaf 25 mei 2018 is de wet meldplicht datalekken onderdeel van de AVG.  
 
Het lekken van data en/of niet adequaat melden van een datalek kan leiden tot een boete tot 
20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde jaaromzet op te leggen. 
 
Ten behoeve van het primaire proces en ondersteunende processen worden gestructureerd 
gegevens verwerkt en vastgelegd in gegevenshouders c.q. applicaties. 
Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor procesonderdelen hebben toegang tot deze 
applicaties, hierbij wordt voldaan aan de uitgangspunten van informatiebeveiliging 
(netwerkbeheer, autorisatie en wachtwoordbeveiliging). 
Op basis van de procesverantwoordelijkheid worden rechten verleend aan functionarissen 
(medewerkers/vrijwilligers) die zich logisch verhouden tot de procesverantwoordelijkheid. 
Hierbij is bewust gekozen voor flexibiliteit, dit betekent dat medewerkers voor hun werk 
kunnen beschikken over alle noodzakelijke persoonsgegevens, maar dat tevens een beroep 
op hen wordt gedaan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Het principe van “hight trust, high 
penalty” is hierbij van toepassing. 
Wanneer hier misbruik van wordt gemaakt dan worden er passende maatregelen getroffen. 

4.1 Wat is een datalek 

De definitie van een datalek is: Een inbreuk waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat die leidt tot een aanmerkelijke kans op verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. (bijvoorbeeld: bij kwijtraken USB stick, diefstal van een laptop, een 
inbraak van een hacker, malware-besmetting, een calamiteit zoals een brand in een 
datacentrum). 
 
 
Waarbij verwerking wordt gedefinieerd als: 
“alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen 
tot en met vernietigen”. 
 
Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, 
verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 
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Als alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een 
beveiligingslek en niet van een datalek. Er hoeft dan geen melding gedaan te worden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

4.2  Melden aan autoriteit persoonsgegevens 

Een datalek moet aan het AP worden gemeld wanneer: 
“Dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Of als 
een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. 
Wanneer het bijzondere persoonsgegevens betreft voldoet een datalek snel aan deze 
definitie. Het AP stelt hiertoe een webformulier beschikbaar via 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

4.3 Melden aan betrokkene 

De wet geeft aan dat een melding moet worden gedaan aan de betrokkene als het datalek 
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. 
Betrokkenen kunnen door het verlies, onrechtmatig gebruik of misbruik in hun belangen 
worden geschaad. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan onrechtmatige publicatie, 
aantasting in eer en goede naam, (identiteits)fraude of discriminatie. Als er 
persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt, dan kunt je er in principe van uit gaan dat 
het datalek niet alleen moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook 
aan de betrokkene. 
 
In de kennisgeving aan de betrokkene wordt vermeldt: de aard van de inbreuk, de instanties 
waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen, en de maatregelen die 
worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. 
De melding stelt de betrokkene in staat om alert te zijn op de mogelijke gevolgen van het 
datalek en om zich daar waar mogelijk tegen te wapenen door, bijvoorbeeld, een gelekt 
wachtwoord te vervangen. 

4.4 Welke gegevens moeten worden vastgelegd over een datalek 

Er moet een overzicht worden bijgehouden van alle datalekken die onder de meldplicht 
vallen. Per datalek bevat het overzicht in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van 
de inbreuk. Als het datalek is gemeld aan de betrokkene, dan moet ook de tekst van de 
kennisgeving aan de betrokkene in het overzicht op worden opgenomen. 
De wet schrijft niet voor hoe lang u het overzicht moet bewaren. Ga uit van een 
bewaartermijn van minimaal een jaar. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een 
langere bewaartermijn te hanteren. 
  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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4.5 Wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens met de melding 

Na het melden van een datalek ontvangt de organisatie per omgaande een 
ontvangstbevestiging. 
Als de melding de AP aanleiding geeft tot nadere actie, dan zal deze daarover contact 
opnemen. In de eerste instantie zal het daarbij gaan om verificatie dat de gedane melding 
daadwerkelijk van de organisatie afkomstig is, en voor eventuele inhoudelijke vragen over de 
melding. 
 
De AP biedt, als toezichthouder, geen ondersteuning bij de afhandeling van een concreet 
datalek. Dit is de verantwoordelijkheid van de organisatie. 
 
De ontvangen datalekmeldingen stellen de Autoriteit Persoonsgegevens in staat om erop toe 
te zien dat betrokkenen adequaat worden geïnformeerd over datalekken die hen persoonlijke 
raken, of waarvan zij last kunnen ondervinden. Ook kan de AP op basis van ontvangen 
datalekmeldingen actie ondernemen om de adequate beveiliging van persoonsgegevens 
meer in de breedte te bevorderen. 
Er wordt een register bijgehouden van ontvangen datalekmeldingen. Dit register is niet 
openbaar. 

4.6 Meldpunt datalekken 

Het meldpunt datalekken binnen de DGG is belegd bij de functionaris 
gegevensbescherming. Het is van belang dat dit meldpunt op werkdagen van maandag tot 
en met vrijdag bereikbaar is, omdat een datalek binnen 72 uur bij het AP moet worden 
gemeld. 
Wanneer er een melding is binnengekomen bij het meldpunt dan moet deze melding worden 
beoordeeld, gelogd en eventueel gemeld bij het AP en de betrokkene. 
Het “meldpunt” maakt een 1e beoordeling van de binnen gekomen meldingen en beoordeelt 
of de melding doorgezet moet worden naar de werkgroep Privacy- en informatieveiligheid.  
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 

 Voorzitter (directeur Financiën en Bedrijfsvoering) 

 3 leden (waarvan 2 kwaliteitsfunctionarissen (DGG/TGG) en 1 ICT coördinator) 

 Op consultbasis een juridische adviseur. 
 
De werkgroep vergadert minimaal 1 keer per jaar, op basis van een incident of aanpassing 
van wet- en regelgeving. 
Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. 
Het meldpunt datalekken van DrieGasthuizenGroep is bereikbaar via het mailadres 
meldpuntdatalek@driegasthuizengroep.nl 
 
Procedure melden (zie bijlage 3) 
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5 Communicatie en bewustwording 
De raad van bestuur is transparant over de privacy beleidsvoering en voert op dit thema 
evenwichtig communicatiebeleid waarbij proceseigenaren zo nodig voorzien in bijzondere 
voorlichting aan specifieke doelgroepen. 
 
De raad van bestuur bevordert samen met hoofdproceseigenaren een privacy bewuste 
organisatiecultuur via voorbeeldgedrag en door te voorzien in de middelen voor 
bewustwording en, zo nodig, training van medewerkers en leidinggevenden. 

6 Aanvullende informatie 

6.1 Rechten 

Personen hebben er onder meer recht op:  

 dat DGG handelt conform het onderhavige privacy- en informatieveiligheidsbeleid; 

 dat DGG de contactgegevens van de FG bekend maakt;  

 dat DGG informatie verschaft over doelen van informatieverwerking en privacy 
beleidsvoering (privacy statement); 

 dat zij inzage in hun eigen gegevens hebben; 

 dat zij – in geval van fouten – hun gegevens kunnen (laten) rectificeren of 
verwijderen; 

 om tegen het gebruik van hun gegevens verzet aan te tekenen, wat DGG verplicht tot 
het maken van een afweging; 

 dat zij DGG bij niet-naleving van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid (of de 
wet) hierop mogen aanspreken. 

6.2 Vragen 

Bij vragen:  

 Hebben personen het recht om zich te wenden tot de proceseigenaar en indien nodig 
tot de FG. 

 Vragen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken afgehandeld of er 
wordt informatie verstrekt over de verdere afhandeling. 

 FG kan de werkgroep om advies vragen over de beantwoording van vragen. 

 Een niet tot tevredenheid afgehandelde vraag geeft personen het recht om zich 
opnieuw te wenden tot de Klachtenfunctionaris, deze behandelt de vraag dan als 
klacht. 

6.3 Klachten 

Bij klachten:  

 Hebben personen het recht om zich te wenden tot de Klachtenfunctionaris.  

 Klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken afgehandeld, met 
een maximale uitloopt tot tien weken. 

 De Klachtenfunctionaris kan voor inhoudelijke informatie m.b.t. het Privacy – en 
informatieveiligheidsbeleid terecht bij de werkgroep Privacy- en informatieveiligheid; 

 De Klachtenfunctionaris onderzoekt de gegrondheid van de klacht, waarbij wordt 
nagegaan of de klacht betrekking heeft op de naleving van het Privacy – en 
informatieveiligheidsbeleid van DrieGasthuizenGroep. 
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Bijlage 1 Procesbeschrijving 

Procesbeschrijving – AVG 
Om te kunnen voldoen aan privacy wet en regelgeving (AVG) moeten de processen waarin 
persoonlijke informatie wordt verwerkt worden beschreven en onderbouwd. 
Wanneer er 2 persoonsgegevens worden geregistreerd is dit naar een persoon te herleiden. 
De persoonsgegevens zijn onder te verdelen in 2 categorieën. Persoonsgegevens en 
persoonsgegevens in een speciale categorie. Voor de bijzondere persoonsgegevens dient 
expliciete toestemming te worden gevraagd. 
 
Wat is een persoonsgegeven? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden 
geïdentificeerd. Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het 
persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te 
leveren.  
 
 
Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens 
Algemeen BurgerServiceNummer (BSN) 
Naam Godsdienst of levensovertuiging 
Geboortedatum en leeftijd Ras 
Nationaliteit Politieke voorkeur 
Veteranen status Gezondheid 
Invaliditeit Seksuele leven 
Pasfoto’s Lidmaatschap van een vakbond/politieke 

partij 
Vingerafdrukken Strafrechtelijk verleden 
IP-adressen Genetische en biometrische data 
IQ Kinderen 
Organisatorisch  
Adresgegevens (persoonlijk/zakelijk)  
Telefoonnummer (persoonlijk/zakelijk)  
E-mailadres (persoonlijk/zakelijk)  
Personeelsnummer  
 

 
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. 
 

 
Om persoonlijke gegevens te mogen verwerken dient het doel waarvoor de persoonlijke 
gegevens worden vastgelegd te worden bepaald. Elk vastgelegd gegeven dient een doel te 
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hebben in het proces (artikel 5 AVG). Bijvoorbeeld, het BSN-nummer wordt vastgelegd om 
de geleverde zorg op de juiste wijze bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Dit is een 
goede onderbouwing. Als bijvoorbeeld het nummer op de ID-kaart wordt vastgelegd omdat 
dit wellicht later handig kan zijn is geen goede onderbouwing en reden om deze informatie 
vast te leggen. 
 
Grondslag 
Hiermee worden de voorwaarden bepaald waarmee de persoonlijke gegevens mogen 
worden bewaard (rechtvaardigingsgronden). Er dient tenminste 1 van onderstaande 
rechtvaardigingsgronden van toepassing te zijn (artikel 6, AVG) 
De wet kent de volgende grondslagen:  

 Toestemming 
De betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven. 
Deze uitdrukkelijke toestemming wordt ook geïnformeerde toestemming genoemd. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar is 
toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Een 
organisatie moet een redelijke inspanning verrichten om die toestemming te 
controleren.  

 Uitvoering overeenkomst 
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is.  

 Wettelijke verplichting 
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de organisatie om een wettelijke 
verplichting na te komen.  

 Vitaal belang 
De gegevensverwerking is noodzakelijk om een ernstige bedreiging voor de 
gezondheid van de betrokkene te bestrijden.  

 Publiekrechtelijke taak 
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak.  

 Gerechtvaardigd belang 
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang van degene die de gegevens verwerkt (of van een derde aan wie de 
gegevens worden verstrekt). Dit betekent dat degene die de gegevens verwerkt zijn 
eigen belang moet afwegen tegen het belang en de rechten van de betrokken 
persoon. Ook moet de verwerker vooraf nagaan of hetzelfde resultaat niet kan 
worden bereikt met minder gegevens. 

 
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan mogen de persoonsgegevens worden 
verwerkt. 
 
Naast bovenstaande onderbouwing voor de registratie van persoonsgegevens zijn er ook 
een aantal rechten waarvan een betrokkene gebruik kan maken. Aan deze voorwaarden 
dient een organisatie volgens de AVG te voldoen (artikelen 12 t/m 22 AVG). 
 
In de procesbeschrijvingen van DrieGasthuizenGroep wordt dan ook vastgelegd op welke 
wijze er aan het recht van betrokkene kan worden voldaan voor het betreffende proces. 

 Recht van inzage 
Een kopie van de persoonlijke gegevens van betrokkene op papier of in digitale vorm 
zoals die in de systemen zijn vastgelegd. Hier mogen geen kosten voor worden 
gerekend. 

 Dataportabiliteit 
Indien betrokkene zijn of haar opgeslagen gegevens wil meenemen naar bijvoorbeeld 
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een andere instelling, dan dient deze informatie in digitale vorm te worden 
aangeleverd. 

 Verwerkingsinformatie 
o Wie heeft er inzage in de persoonsgegevens 
o Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen 
o Waar worden de persoonsgegevens bewaard 
o Wanneer (vanaf wanneer) is de data opgeslagen 
o Waarom worden de persoonsgegevens bewaard 

 Recht op rectificatie 
Indien de bewaarde gegevens niet juist zijn heeft de betrokkene het recht om dit te 
laten wijzigen. Hierin is ook een actieve rol voor de controller weggelegd om de 
gegevens actueel te houden. 

 Recht om vergeten te worden 
Alle gegevens van de betrokkene dienen na dit verzoek te worden verwijderd. 
Uitzondering is bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens nodig zijn om aan wet- 
en regelgeving (grondslag) te voldoen. 
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Bijlage 2 Tips voor veilig werken met persoonsgegevens 

 
Voorbeelden van veilig werken met persoonsgegevens kan met behulp van de 
volgende middelen:  

 Werken met een beveiligd computersysteem (bv. Citrix omgeving); 

 Wachtwoordenbeleid; 

 Beveiligde verbindingen zoals Zorgspoor, post, fax en Secure mail (per 1 oktober); 

 Computerschermvergrendeling; 

 Bij het kopiëren van ID-kaart, ID cover gebruiken; 

 Buiten de Citrix omgeving werken met twee factor authenticatie ( veilig en snel 
inloggen per sms); 

 Tijdens cliënt/medewerkers overleg de deuren dichthouden; 

 Gebruik een veilig communicatiemiddel om met je team te communiceren met behulp 
van het medewerker portaal. 
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Bijlage 3 Beslisboom melden datalek 

Niet elke lek van data hoeft te worden gemeld bij het AP. De richtsnoeren van het AP 
rondom de meldplicht datalekken geeft hier uitgebreidere informatie over. Bijgevoegde 
stroomschema kunnen worden gevolgd om te bepalen of en aan wie het datalek gemeld  
wordt 

Zijn de gegevens die 
gelekt zijn aan te 

merken als 
persoonsgegevens?

Nee
U hoeft geen 

melding te doen

Bent u 
hoofdverantwoordel

ijk voor de 
persoonsgegevens?

Nee

Ja

Zijn er 
persoonsgegevens 

onrechtmatig 
verwerkt?

Nee

Ja

Meld het lek aan 
uw klant

U hoeft geen 
melding te doen

Informeer het AP 
uiterlijk 72 uur  na 

ontdekking van 
het datalek

Ja

Heeft het datalek 
waarschijnlijk 

ongunstige gevolgen 
voor de persoonlijke 
levenssfeer van de 

betrokkene?

Ja

Nee

U hoeft het 
datalek niet bij de 

betrokkene te 
melden

Zijn de gelekte 
gegevens beveiligd op 

een manier zodat 
deze niet kunnen 

worden verwerkt (en 
is deze beveiliging 

niet uitgelekt?)

Ja

U hoeft het 
datalek niet bij de 

betrokkene te 
melden

Informeer ook de 
betrokkene

N
ee

Ja
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Bijlage 4: Gegevens in melding 

In de bijlage van de beleidsregels meldplicht datalekken staan de gegevens en vragen die 
moeten worden opgegeven en ingevuld bij het melden van een datalek aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Het gaat om de volgende 
onderwerpen: 

 Aard van de melding 

 Wettelijk kader voor de melding 

 Algemene informatie en contactgegevens 

 Gegevens over het datalek 

 Vervolgactie naar aanleiding van het datalek 

 Inlichten van betrokkenen 

 Technische beschermingsmaatregelen 

 Internationale aspecten 

 Vervolgmelding 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

