ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. Het internet heeft ervoor
gezorgd dat bedrijven steeds gemakkelijker data kunnen verzamelen. Logisch dat de gemiddelde
burger zich terecht zorgen maakt over wat er met zijn gegevens gebeurt. In België is de Privacy
Commissie verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met
ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om deze nieuwe Europese wet te handhaven:
General Data Protection Regulation (GDPR)
De term komt steeds vaker voorbij. In de krant, op radio en tv of op het internet. En dat is goed,
want GDPR vraagt ook jouw volledige aandacht.
GDPR, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het Europees
privacybeleid dat vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. Het gaat over de ‘bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens’.
Er gaan dus nieuwe regels gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens waar
je als bedrijf aan moet voldoen.
Alleen wat valt er nu onder deze persoonsgegevens? En wanneer zijn deze privacygevoelig?

1. PERSOONSGEGEVENS

De GDPR heeft impact op alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken. Relevante
vragen in dit kader zijn: Wie doet wat met mijn gegevens? Wat zijn nou precies
persoonsgegevens? Wanneer hebben we het eigenlijk over persoonsgegevens? En wanneer zijn
deze privacygevoelig?
Simpelweg zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren
zijn. Denk bijvoorbeeld aan gegevens zoals:
 Naam
 Postadres
 E-mailadres

Het is goed om te weten dat bedrijfsinformatie (bijv. organisatienaam, zakelijk e-mailadres,
postadres, etc.) niet onder persoonsgegevens valt. Een combinatie van algemene kenmerken kan
een persoon wél identificeerbaar maken en gezien worden als persoonsgegevens.
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2. WANNEER ZIJN PERSOONSGEGEVENS EXTRA PRIVACYGEVOELIG?
Sommige persoonsgegevens hebben door hun aard een gevoelig karakter en worden daardoor als
bijzondere categorieën van persoonsgegevens bestempeld. We spreken van bijzondere
categorieën van persoonsgegevens als het gaat over ras of etnische afkomst, seksueel gedrag of
seksuele voorkeur, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen,
lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over
gezondheid.
Als het gaat om persoonsgegevens, gaat het dus om alle informatie over een persoon. Ook
gegevens die indirect iets over iemand zeggen vallen hieronder.
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