
 

 
 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening van de Europese Unie (EU) 
die een nieuw kader vaststelt voor de verwerking van en bescherming van de persoonsgegevens van 
staatsburgers van EU-lidstaten. 
De AVG introduceert nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en nieuwe 
rechten voor individuen omtrent hoe hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. 

 
 

Gevolgen van de AVG 
Als je organisatie moet voldoen aan de AVG, dan zijn er een aantal 
factoren die moeten worden overwogen. Wij raden ten zeerste aan 
juridisch advies in te winnen om te bepalen waar je in jouw specifieke 
situatie precies aan moet voldoen. 

 
1. Je gegevens begrijpen 
Je gegevens adequaat beschermen betekent dat je moet 
begrijpen hoe er binnen je organisatie mee wordt 
omgegaan—hoe persoonsgegevens worden verwerkt, 
gedeeld, toegepast, gearchiveerd en verwijderd. Begrijpen 
wat specifieke gegevens zijn en hoe ze worden gebruikt en 
opgeslagen is een voornaamste eis in het opbouwen van de 
AVG-strategie voor bedrijf. 

 
2. Eigendom en verantwoordelijkheid vaststellen  
Het is belangrijk een verantwoordelijke eigenaar voor naleving 
van de gegevensbescherming vast te stellen. Sommige 
organisaties zijn verplicht een functionaris voor 
gegevensbescherming aan te stellen. De AVG introduceert ook 
een nieuw "verantwoordelijkheidsprincipe" dat van organisaties 
vereist dat zij een programma voor de naleving van de 
gegevensbescherming vaststellen. Organisaties moeten 
interne beleidslijnen voor de gegevensbescherming 
ontwikkelen en de werknemers hierin trainen. 

 
3. Zorgen voor een wettelijke grondslag voor de verwerking 
Een andere verplichting onder de AVG is dat bedrijven verplicht 
moeten documenteren wat de wettelijke grondslagen zijn voor het 
verwerken van de verschillende soorten persoonsgegevens die je 
verwerkt. Als je bijvoorbeeld toestemming gebruikt als basis voor de 
verwerking, moet je overwegen hoe je deze verkrijgt en moet je 
duidelijk kunnen aantonen hoe en wanneer deze is gegeven. 

 
4. De rechten van betrokkenen begrijpen  
Om er zeker van te zijn dat jouw procedures kunnen voorzien in 
de rechten van betrokkenen, moet je ervoor zorgen dat je de 
rechten begrijpt die mensen hebben met betrekking tot hun 
persoonsgegevens. Betrokkenen hebben bijvoorbeeld het recht 
op toegang tot hun persoonsgegevens en ook om deze te laten 
corrigeren, wissen of elektronisch te exporteren. In bepaalde 
omstandigheden hebben gebruikers ook het recht om bezwaar 
te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 

5. Privacy waarborgen door ontwerp 
Privacy dor ontwerp is voor het eerst een expliciete wettelijke eis. 
Het is dus belangrijk om te gaan nadenken over hoe je dit in je 
bedrijfsprocessen kunt inbouwen. In bepaalde gevallen kan ook 
het uitvoeren van privacy-effectbeoordelingen noodzakelijk zijn. 

 
6. Voorbereiding om lekken te beheersen 
Voor een robuust programma voor gegevensbescherming is het 
cruciaal ervoor te zorgen dat je beleid en processen voor het 
beheer van datalekken bijgewerkt en getest zijn. De AVG vereist 
dat lekken tijdig worden opgemerkt en aan de juiste autoriteiten 
worden gerapporteerd, want er kunnen naast boetes voor lekken 
zelf ook boetes als gevolg van niet-naleving van 
rapportagevereisten worden opgelegd. 

 
7. Communiceren van essentiële informatie  

Ervoor zorgen dat het online privacybeleid van je organisatie en 
andere kennisgevingen zijn bijgewerkt en de werkwijzen voor 
gegevensbescherming omvatten. Nieuwe vereisten omvatten 
gedetailleerde informatie over de wettelijke basis voor je 
verwerking en gebruikers bewust maken van de autoriteit aan 
wie zij klachten kunnen richten als er een probleem is. 

 
8. Samenwerken met je providers 
Voldoen aan de verplichtingen van de AVG gaat verder dan de 
eigen beleidslijnen van je organisatie. Derden die namens jou 
persoonsgegevens verwerken, moeten ook voldoen aan de nodige 
normen voor gegevensbescherming. Enkele vragen die je wellicht 
wilt stellen aan je providers zijn: 

• Hebben ze robuuste werkwijzen voor netwerk- en 
informatiebeveiliging, privacy en gegevensbescherming? 

• Voldoen ze aan internationaal geaccepteerde normen 
en controleren ze hun naleving? 

• Hoe kunnen zij een sterke cultuur van vertrouwen en 
beveiliging aantonen? En welke controles bieden zij om 
jou te helpen je gegevens te beheren en te voldoen aan je 
verplichtingen als verantwoordelijke? 



 

Dropbox: Bescherming van je gegevens 

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. Om 
je vertrouwen te verdienen, hebben we Dropbox gebouwd en blijven we eraan bouwen met bijzondere aandacht voor beveiliging, naleving 
en privacy. 

 
 

Beveiliging: beschermen en controleren 
 

Bescherm: Architectuur- en informatiebeveiliging 
Dropbox is ontworpen met een veilige, gedistribueerde infrastructuur 
met meerdere beschermingslagen, waaronder veilige 
gegevensoverdracht, encryptie, netwerkconfiguratie en 
besturingselementen op applicatieniveau verdeeld over een 
schaalbare, veilige infrastructuur. Ons robuuste kader voor 
informatiebeveiliging is ontworpen om risico's te beoordelen en een 
veiligheidscultuur op te bouwen bij Dropbox. We evalueren en 
updaten het beveiligingsbeleid regelmatig; voorzien onze 
medewerkers van beveiligingstrainingen; voeren applicatie- en 
netwerkbeveiligingstests uit (inclusief penetratietests); voeren 
risicobeoordelingen uit; en houden toezicht op de naleving van het 
beveiligingsbeleid. Volledige details zijn te vinden in ons Dropbox 
Business Security White Paper. 

 
Controle: IT-beheerders bevoegd maken 
Dropbox biedt de controle- en zichtbaarheidsfuncties die IT-
beheerders nodig hebben, zodat jij je nalevingsverplichtingen 
makkelijker kunt beheren. Met ons beheerdashboard kun je 
teamactiviteiten volgen, verbonden apparaten bekijken en 
deelactiviteit auditen. Je kunt groepen maken om de toegang van 
teamleden tot specifieke mappen eenvoudig te beheren en 
teammapbeheer geeft je zichtbaarheid en controle over 
teammappen, inclusief synchronisatiebeheer. Dankzij de functie 
linkmachtigingen kun je gedeelde links beveiligen, vervaldatums 
instellen om tijdelijke toegang te verlenen en de toegang beperken 
tot mensen binnen jouw organisatie. Met onze tool voor 
accountoverdracht draag je bestanden eenvoudig over van de ene 
gebruiker aan de andere wanneer hun verantwoordelijkheden 
wijzigen. Met extern verwijderen kun je bestanden op 
zoekgeraakte of gestolen apparaten op afstand verwijderen. 

 
 

 
Naleving: vertrouwen en verifiëren 
Naleving is een effectieve manier om de betrouwbaarheid van een 
service te controleren. We verwachten dat je verifieert dat onze 
beveiligingspraktijken voldoen aan de meest algemeen 
geaccepteerde normen en regelgeving zoals ISO 27001, 27017, 
27018 en SOC 1, 2 en 3. Onafhankelijke externe auditpartijen testen 
onze controles en presenteren hun rapporten en oordelen, die wij op 
onze beurt met jou delen, indien mogelijk. Meer informatie over de 
normen die wij naleven en hoe we onze beveiligingspraktijken 
verifiëren is beschikbaar op onze nalevingswegpagina. 

 
 

Privacy: onze toewijding 
Jij bent de eigenaar van jouw gegevens en of het nu persoonlijke of 
zakelijke gegevens zijn, wij maken ons sterk om ervoor te zorgen dat 
gegevens in onze systemen beschermd zijn. Ons privacybeleid geeft 
een heldere beschrijving van hoe wij jouw informatie verwerken en 
beschermen. We publiceren een Transparantierapport en onze 
Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid waarin we 
openbaar maken hoe vaak we dergelijke verzoeken ontvangen, 
beoordelen en beantwoorden. Tevens zetten we ons in voor 
herziening van de wetgeving, zodat jouw privacy beter wordt 
beschermd. 

 
 

Samenwerken om jouw gegevens veilig te houden 
Dropbox werkt samen met de zakelijke klanten om hun gegevens 
veilig te houden. We nemen gedegen maatregelen om onze 
infrastructuur, netwerk en applicaties te beveiligen; we trainen onze 
medewerkers inzake beveiligings- en privacywerkwijzen; we bouwen 
aan een cultuur waarbij betrouwbaarheid omtrent vertrouwelijkheid 
centraal staat; en we onderwerpen onze systemen en praktijken aan 
rigoureuze tests en audits van derden. Ook klanten spelen een 
sleutelrol door ervoor te zorgen dat hun teams en gegevens 
beschermd en beveiligd zijn. Dropbox stelt je in staat je account te 
configureren, gebruiken en monitoren op manieren die voldoen aan 
de wensen van jouw organisatie inzake privacy en naleving. Onze 
gedeelde verantwoordelijkheidshandleiding kan je helpen beter 
inzicht te krijgen in wat wij doen om jouw account veilig te houden en 
wat jij kunt doen om overzichtelijkheid en controle over de gegevens 
van je team te behouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inhoud van deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel om toegang te krijgen 
tot informatie en is geen juridisch advies. Lezers worden aangeraden zelf 
eventueel benodigd juridisch advies in te winnen. 

https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__nl_NL.pdf
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__nl_NL.pdf
https://www.dropbox.com/business/tour
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/security-practices
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide-nl_NL.pdf
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