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In le iding
De Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), een verordening van de 
Europese Unie die het kader voor het verwerken van 
persoonlijke gegevens in de EU bijwerkt en harmoniseert, 
is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Sinds de verordening is ingegaan, zijn onze klanten in 
toenemende mate gericht op de praktische implicaties 
van het nieuwe Europese kader voor 
gegevensbescherming.

Bij Dropbox zijn we klaar voor de AVG. Op basis van 
feedback van klanten hebben we besloten een deel 
van ons traject met je te delen.
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W a t  d e  A V G  v o o r  
D r o p b o x  b e t e k e n t
Vertrouwen staat aan de basis van onze relatie met miljoenen 
mensen en bedrijven overal ter wereld. We waarderen het 
vertrouwen dat je in ons hebt en nemen de verantwoordelijkheid 
voor het beschermen van jouw informatie serieus.

Bi j  Dropbox hebben de  ve i l ighe id  en  
pr ivacy van jouw  gegevens  onze  
hoogste  pr ior i te i t :

• We hebben een toegewijd veiligheidsteam met 
specialistische tools en technische kennis beschikbaar om 
Dropbox te ontwikkelen en te onderhouden, en we hebben 
meerdere veiligheidsniveaus ingebouwd om je bestanden te 
beschermen en er een back-up van te maken.

• Onze veiligheidsmaatregelen voldoen aan de meest 
algemeen geaccepteerde normen en voorschriften, zoals 
ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HIPPA/HITECH, de 
Duitse BSI C5, en SOC 1, 2 en 3. Onafhankelijke derde 
partijen testen onze controlemechanismen en leveren hun 
rapporten en geven hun meningen.

• Meer informatie over de standaarden die we naleven en 
hoe we veiligheidspraktijken verifiëren, is beschikbaar op 
onze webpagina Naleving.

• Ons whitepaper Beveiliging van Dropbox Business vermeldt in 
detail alle aspecten van onze benadering van veiligheid 
(infrastructuur, netwerk, toepassing, fysiek, informatie enz.).
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https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__nl_NL.pdf


We  h e b b e n  e e n  s o l i d e  t r a c k  
r e c o r d  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  
g e g e ve n s b e s c h e r m i n g :

• Dropbox hecht het grootste belang aan gegevensbescherming 
en is een koploper wat betreft naleving en conformiteit; zo 
waren wij bijvoorbeeld een van de eerste
cloudserviceproviders die voldeden aan ISO 27018, de 
internationaal erkende standaard voor toonaangevende 
praktijken in cloudprivacy en gegevensbescherming.

• We hebben toegewijde privacy-experts die ons 
privacyprogramma en -beleid ontwerpen en onderhouden om 
ervoor te zorgen dat je gegevens in lijn zijn met de vereisten 
van de AVG.

• Dropbox staat voor een stevige contractuele inspanning bij zijn 
afspraken met onze zakelijke klanten. Onze zakelijke 
klantovereenkomsten bevatten de EU-modelcontractclausules 
en we zijn gecertificeerd onder de overeenkomst het EU-VS-
privacyschild. Dit betekent dat er aanvullende juridische 
bescherming en externe bewaking zijn met betrekking tot het 
verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens 
die vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden 
overgedragen.
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https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018/


Hoe Dropbox zich heeft  
voorbereid op AVG
In het licht van deze stevige basis beschouwt Dropbox de 
naleving als een oplopend bouwwerk bovenop onze bestaande 
praktijken en controlemechanismen, in plaats van als een 
revolutie in de wijze waarop we persoonlijke gegevens 
verwerken. 

Het nalevingstraject van Dropbox begon zodra de verordening 
werd aangenomen in 2016. Onze eerste stap was om een 
multifunctioneel team van specialisten in 
gegevensbescherming te formeren bestaande uit juridische 
adviseurs, veiligheids- en nalevingsprofessionals, product- en 
infrastructuurspecialisten aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan om de nieuwe vereisten van de AVG specifiek te 
analyseren en te benoemen.

De volgende stap was om onze huidige veiligheids- en 
gegevensbeschermingspraktijken en het gereed zijn voor de 
AVG te evalueren. Dit betrof het doorvoeren van een volledige en 
gedetailleerde inschatting van verschillen tussen de AVG en de meest 
recente begeleidende uitleg, alsmede het bepalen welke gebieden van 
toepassing waren voor Dropbox, en vervolgens het inschatten of onze 
huidige praktijken voldeden aan de vereisten zoals beschreven of 
herhaling nodig hadden om volledig aan de vereisten te voldoen.

Onze volgende stap was om een volledige en 
gedetailleerde evaluatie van onze activiteiten omtrent 
persoonlijke gegevensverwerking uit te voeren. Dit wordt 
ook weleens 'data mapping' genoemd. In werkelijkheid spoort deze 
'data mapping' de levensloop van persoonlijke gegevens door 
onze systemen op, van de oorspronkelijke verzameling van de 
gebruiker helemaal tot het verwijderen en wissen.
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We hebben voortgebouwd op onze bestaande interne 
processen en procedures om ervoor te zorgen dat we 
voldoen aan de rekenschapsprincipes onder de AVG-
vereisten. Dit is belangrijk omdat de AVG verhoogde 
aandacht legt op het documenteren van beslissingen en 
praktijken die persoonlijke gegevens beïnvloeden.

Toen ons team van experts was opgericht en een AVG GAP-
analyse en data mapping compleet waren, heeft Dropbox 
stappen en procesontwikkelingen geïmplementeerd om 
ervoor te zorgen dat we volledig kunnen voldoen aan de AVG 
in mei 2018. 
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