14
Privacy by design en
privacy by default
Software is niet meer weg te denken uit het kantoorleven. Dat hoeft ook niet, maar organisaties moeten na
de entree van de AVG wel beter nadenken over de manier waarop zij software gebruiken. Privacy by design
is de nieuwe maatstaf. Ieder nieuw stukje software
moet onder de loep genomen worden zodat uw organisatie met het gebruik daarvan voldoet aan de regels
uit de AVG.
Op het lijstje van zaken die uw organisatie op orde moet hebben per 25 mei staan ook privacy by design en privacy by
default. Twee termen die op elkaar lijken en makkelijk met
elkaar verward kunnen worden, dus zorg dat u het verschil
goed begrijpt!

14.1 Privacy by design
Met de komst van de AVG wordt privacy by design een verplichting. Wat houdt dit precies in?
▪▪ dat uw organisatie rekening moet houden met de stand
van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking;
▪▪ uw organisatie moet ook rekening houden met de waarschijnlijkheid en de ernst van risico’s voor de rechten en
vrijheden van de personen bij wie de persoonsgegevens
horen;
▪▪ de organisatie treft zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf passende beveiligingsmaatregelen;
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▪▪ de organisatie gaat zodanig te werk dat zij de AVG-beginselen, zoals zo min gegevens verwerken, op een doeltreffende manier uitvoert. Ook bouwt zij de nodige waarborgen in, zodat de AVG wordt nageleefd en de rechten van
de betrokken personen beschermd worden.

dataminimalisatie

Privacyverhogende maatregelen
In de AVG is opgenomen dat organisaties al tijdens het ontwikkelen van producten en diensten privacyverhogende
maatregelen moeten treffen en dataminimalisatie (niet
meer gegevens verzamelen dan nodig voor het doel) horen
toe te passen. Een voorbeeld van privacyverhogende maatregelen is het gebruiken van privacy enhancing technologies
(PET). Dit zijn tools die kunnen helpen bij borgen van privacy en beveiliging in informatiesystemen.

14.1.1 Pseudonimisering
Met ‘pseudonimisering’ wordt in de AVG bedoeld: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene
aanvullende kunnen worden gekoppeld, zonder dat er aanvullende gegegegevens vens worden gebruikt. Voorwaarde is dat deze aanvullende
gegevens apart worden bewaard en passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens niet aan een persoon kunnen worden
gekoppeld.

Een voorbeeld van pseudonimisering is het vervangen
van burgerservicenummers door een bepaalde code. De
sleutel van de code moet dan apart opgeslagen worden.

14.1.2 Dataminimalisatie
Dataminimalisatie houdt in dat uw organisatie alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel
van de verwerking. De organisatie verzamelt dus geen onnodige persoonsgegevens. Dit kan natuurlijk een hele op-
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gave zijn als uw organisatie zich bezighoudt met big datatoepassingen.

big data

Opgave
Privacy by design zal voor veel organisaties een behoorlijke
uitdaging zijn, niet alleen op technisch gebied, maar ook
organisatorisch. Het kan verstandig zijn om een gespecialiseerde partij in te schakelen waarmee u kunt sparren.
Belang
Privacy by design is ook belangrijk in het kader van het organisatiebelang. Als uw organisatie de privacyrisico’s van een
product of dienst niet in een vroeg stadium herkent, maar
pas als de ontwikkeling al vergevorderd is of achteraf, is de
kans groot dat u meer tijd en geld kwijt bent aan het aanpassen van het product of de dienst. Denk maar aan het aanpassen van een app die uw organisatie heeft laten ontwikkelen

app

RFID glad ijs onder de AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft op haar website
een voorbeeld van een project waarbij privacy by design
verplicht is: Radio Frequency Identification (RFID). RFID
is een technologie die het mogelijk maakt om van een afstand informatie op te slaan op en uit te lezen van zogenaamde RFID-tags.
Volgen
Deze tags kunnen zich bevinden op of in objecten (bijvoorbeeld retailproducten), dieren (denk aan de agrarische sector), maar ook bij mensen (denk aan chipkaarten,
autosleutels of polsbandjes in de medische sector). Doordat het met deze RFID-technologie mogelijk is om structureel mensen te volgen, is het wenselijk om privacy by
design toe te passen, bijvoorbeeld door alle verzamelde
persoonsgegevens te pseudonimiseren.
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14.2 Privacy by default

niet verwarren

Privacy by design heeft een nauwe verwant: privacy by default. Ook privacy by default is verplicht onder de AVG. Hoewel de termen op elkaar lijken, moet uw organisatie ze niet
verwarren.
Zo kan een organisatie denken dat zij door maatregelen te
nemen die de verplichtingen voor privacy by design afdekken, ook voldoet aan de regels voor privacy by default, maar
dat is niet zo.

Net als bij privacy by design geldt dat u al tijdens het ontwikkelen van een product of dienst rekening moet houden met de AVG om nare verrassingen en extra kosten
achteraf te voorkomen.

toegankelijkheid

Verschil
Het verschil wordt duidelijk als u de wettekst over privacy by
default erbij pakt. Artikel 25 bepaalt het volgende:
▪▪ de verantwoordelijke organisatie moet passende beveiligingsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alleen
de persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk
zijn voor het specifieke doel van de verwerking;
▪▪ die verplichting geldt voor de hoeveelheid verzamelde
persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt,
de termijn waarvoor zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid daarvan;
▪▪ deze maatregelen zorgen er met name voor dat de persoonsgegevens niet zonder menselijke tussenkomst voor
een onbeperkt aantal personen toegankelijk worden gemaakt.
Verstoppen
Het komt er eigenlijk op neer dat de standaardinstellingen
van uw producten of diensten privacyvriendelijk moeten
zijn. Verrassingen zijn uit den boze en uw organisatie mag
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de privacyinstellingen niet verstoppen. Geen opt-out, maar
opt-in dus (zie kader).

opt out
opt-in

Uitstappen versus instappen
Privacy by default betekent in de praktijk dat de zogeheten
opt-out taboe is. Organisaties zullen voor het verzamelen
van persoonsgegevens een opt-in moeten vragen; alleen
als een persoon zich vrijwillig ergens voor heeft aangemeld, mag u hem abonneren op een dienst of product.
Boete
Bij een opt-out wordt iemand zonder toestemming geabonneerd op een product of dienst en moet hij zelf aangeven aan de afzender dat hij er niet op zit te wachten.
Die manier van werken kan organisaties een forse boete
opleveren na 25 mei.

Vakjes
Wat betekent privacy by default concreet voor uw organisatie? Privacy by default houdt bijvoorbeeld in dat uw organisatie onder de AVG:
▪▪ niet meer mag werken met vooraf aangevinkte vakjes,
waarbij gebruikers automatisch akkoord gaan met het
verwerken van persoonsgegevens tenzij ze het vinkje zelf
weghalen. Mensen moeten zelf actief het vakje aanvinken
als ze zich bijvoorbeeld willen abonneren op uw nieuwsbrief;
▪▪ bij de ontwikkeling van software rekening houdt met het
feit dat u geen onnodige data mag verzamelen. Een rekenmachine-app mag dus geen data verzamelen over het
belgedrag van een gebruiker, omdat die informatie niet
nodig is om de app goed te laten functioneren;
▪▪ niet meer om geboortedatum en telefoonnummer moet
vragen als dat niet relevant is voor uw dienstverlening.
Denk aan het mailen van een whitepaper, waarvoor u al-
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accounts

leen de naam en het e-mailadres van de ontvanger nodig
heeft.
▪▪ profielen of accounts op de organisatiewebsite of het intranet niet standaard op ‘delen’ mogen staan. Gebruikers
moeten zelf instellen dat zij hun gegevens willen delen
met anderen.
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