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• Pre-war

• 1950 - European Declaration of Rights

• 1992 – Belgian law on personal privacy

• 1995 – European Privacy directives

• 2002 – Telecommunications law

• 2008 – Additional Local directives

• In between – plenty of local laws and agreements

• May 2016 – General Data Protection Regulation

• Grace period

• May 2018 – law

history



Personal data

Sensitive data

Data Subject

Data Controller

Data Processor

Consent

Privacy by Default 

Data Protection Officer

Data Protection Authority

Right to Access

Right to be forgotten

Retention

Vocabulary & 

concepts



Sophie
Personal data (Active opt-in*)

- Name : Sophie D

- Address : street, N°,city, country

- Mail address : Sophie@Hotmail.com

- Photo

- Biometric info: fingerprints, face reco, …

- Ip-address, Mac-Address

- IQ info

- Profiling info

- Online behaviour

- Location data

- Aliases (twitter, FB, …)

- Combinations leading to potential 

identification

Sensitive data (Explicit consent)

- Sexual preferences

- Medical info

- Union choice

- Political, religious prefs

- Memberships

- National ID number

*Unless < 16
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GDPR - content

General and principles

Data Subject rights

Controller responsibilities

Sending data outside the EU

Remedies

Administration

Security









Proces

Denken

Voelen

Doen

Bewust
onbekwaam

Bewust
bekwaam

Onbewust
bekwaam

Onbewust
onbekwaam



citizen ombudsman

Reconcile

complaint

YES

NO

chamber

Inspection

warn

fine

classify

appeal

court

compla
int

www.thedataprotectionoffice.eu

http://www.thedataprotectionoffice.eu/


What are the key changes to address the GDPR?

Personal

privacy

Controls and 

notifications

Transparent 

policies

IT and training

Organizations will need to:

• Train privacy personnel 

& employee

• Audit and update data 

policies

• Employ a Data 

Protection Officer (if 

required)

• Create & manage 

compliant vendor 

contracts

Organizations will need to:

• Protect personal data 

using appropriate security

• Notify authorities of 

personal data breaches

• Obtain appropriate 

consents for processing 

data

• Keep records detailing 

data processing

Individuals have the right to:

• Access their personal 

data

• Correct errors in their 

personal data

• Erase their personal data

• Object to processing of 

their personal data

• Export personal data

Organizations are required 

to:

• Provide clear notice of 

data collection

• Outline processing 

purposes and use cases

• Define data retention 

and deletion policies





B2B, B2C, Staff



No Panic !

• Some of the regulations only apply 

to +250 employee companies

• You still have till May 25, 2018

• In Sales and Marketing there is 

something called “legitimate 

cause”

• “Best Effort” principle

• Being accountable is half the victory



Sophie’s new job

Existing 

CLA’s 
(61,81,82,89,…)

Check your 

HR Agency

Add GDPR 

‘NDA’ to 

contract



Sophie’s
company

=
controller

What, why, where, 
how long, …?

cloud

External
agencies

Accounting

HR agency

Government

IT partner
marketing

transport

Medical
services

Holding
HQ

EU

Outside EU

services



Meet Marco, the ‘IT 
partner’







?

Learn of store

and products

Browse products

on portal

Review 

product ratings

Make purchase

Visit store to

pick up item

Shop at store

Receive personalized

assistance

At store, use phone

to find more info Quickly checkout

Leave with item, pick up

elsewhere, or ship

Encounter problem

Contact customer

Service

Resolve problem at

store or online

Receive custom offers

Discuss satisfaction

Give feedback to 

retailer and 

manufacturers

Consider next

products to buy



Challenge 1
How do you reach your prospects & customers? (outbound)

How do prospects &  customers find you? (inbound)



inbound outbound

bellen
social media
wedstrijden
seminaries
business clubs
Partnerships
Offertes
Belettering
remote support
job advertenties
reactie op job advertenties
Flyers
Banners
Gadgets
Sponsoring
mond aan mond
Events
Beurzen
Post
Mailinglijst
shop

NAW voor facturatie
datamining inkomende mails
Contact forms website
infobel/ goudengids

requests om vrienden op te geven
forum op het net
papieren door to door
abonnementsysteem
telemarketing
loyalty kaart
klanten app
deur aan deur
outbound email

gegevens doorgeven tussen filialen
cookies
QR codes

seminaries
couponing
newsletter
shop
tracking ip mac
Access control databases
doorgeven van info in kader van 
project
brief per post

wat bij overnames?



Action points & solutions

• Website : 
• Update privacy statement

• Split ‘purposes’ and add checkboxes per purpose

• Store form input in a safe place

• Explain why the data requested is needed (popup of plain clear text)

• Communicate clearly on 1st and 3rd party cookies

• Check if you do not ask too much data

• Communicate where data is stored and how long

• Be transparent on and be sure to have consent if you pass on data to third 
parties

• Where is your site hosted? (https, ...)



Transparency



Cookies

• 1st party

• 3rd party

• Tbd : browser defaults





Only what is needed
Add pop-up with :

Why, processing, storage, 
duration



“We are in B2B, GDPR does not apply...”

1. Business Card exchange does not equal consent 
for news letters, or marketing,

2. Random Linked-in connections are no green 
light for ‘spamming’,

3. Fullfilment of “business agreement” prevails 
(legitimate cause) – opt out

4. However, you can keep on cold calling
5. Personal Data should be safely stored
6. Your employees are private persons
7. Customers & Suppliers will ask for GDPR 

compliancy proof
8. Revise your website and online interaction



Only what is needed
Add pop-up with :

Why, processing, storage, 
duration





Trade fairs, events

• Use forms (ex. Office 365 Forms or PowerApps) to structure data 
input and keep track of opt-in

• Use Office 365 Flow to automate replies and get / store opt-ins





Cold calling

• Use the call to request opt-in/opt-out for other purposes

• Record and store calls as proof

• Send e-mail to customers to confirm opt-in(s)

If you buy databases, check GDPR compliancy at source

Inform prospect of where you got the personal data

If you subcontract calls to agency (=processor), check GDPR compliancy



Existing prospects & customers 
(who never opted-out)

• Legitimate cause

• As long as within agreement

• In case of doubt : resend request for opt-in (news 
letter, advertsing, ...)

• Be careful with contacts in your database who 
opted out before GDPR – do not contact them 
again and preferably delete them

• If no contact in 24 months, renew opt-in



Clear Consent  / Opt-in





data

data

data
data

data

data

datadata

data

data

Now the data is in...

Challenge 2

•Where is your data stored?

•What are the data flows?



Discover:

In-scope: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inventory: 

•

•

•

•

•

•

•

Microsoft Azure
Microsoft Azure Data Catalog

Enterprise Mobility + Security (EMS)
Microsoft Cloud App Security

Dynamics 365
Audit Data & User Activity

Reporting & Analytics

Office & Office 365 
Data Loss Prevention

Advanced Data Governance

Office 365 eDiscovery

SQL Server and Azure SQL Database

SQL Query Language

Windows & Windows Server
Windows Search

Example solutions

1



2

Example solutions

Manage:

Data governance:

•

•

•

•

•

•

•

•

Data classification:

•

•

•

•

•

•

•

Microsoft Azure
Azure Active Directory

Azure Information Protection

Azure Role-Based Access Control (RBAC)

Enterprise Mobility + Security (EMS)
Azure Information Protection

Dynamics 365
Security Concepts

Office & Office 365 
Advanced Data Governance

Journaling (Exchange Online)

Windows & Windows Server
Microsoft Data Classification Toolkit
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On premise

Outside

Fixed Mobile

List

- devices

- software

- apps

- other?

As you see 

them inside the 

company and 

outside the 

company both 

fixed and mobile



On premise

Outside

Fixed Mobile





On premise

Outside

Fixed Mobile

Server

Backup

Manage 

Identities

Manage 

Devices

Manage 

Data



https://privacycommission.be
/





High 

impact

Low 

impact

Easy Complex



PROTECTING CUSTOMER DATA PRIVACY



GET ANSWERS TO COMMON 

ENTERPRISE QUESTIONS AT THE 

MICROSOFT TRUST CENTER



1 version of the truth
 GDPR compliant Cloud Partner*
 Microsoft 365
 Office 365
 Microsoft Azure
 Microsoft Dynamics 365
 Microsoft EM+S

*Commitment by May 2018







72hrs



GDPR COMPLIANCE
WILL REQUIRE A HOLISTIC 
APPROACH TO SECURITY





Thank you

http://Thedataprotectionoffice.eu
hans@thedataprotectionoffice.eu

http://thedataprotectionoffice.eu/
mailto:hans@thedataprotectionoffice.eu


De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

14.12.2017

Stijn Tutenel | Vennoot ICT / IP recht | DPO
Stijn.tutenel@consenso.be



• GDPR vs. Huidige wettelijk kader

• Verordening vs. Richtlijn
• Meer uniform

• Geen nationale omzettingen vereist – direct toepasbaar binnen de Unie

• Eigen verplichtingen voor verwerkers
• Bv. hoofdelijke aansprakelijkheid

• Bv. bijstandsplicht

• Bv. verwerkersovereenkomst

• Pro-activiteit – eigen verantwoordingsplicht
• Bv. door aanleg verwerkingsregister

• Sanctiemechanismen
• Bv. 2% boete jaarlijks wereldwijde omzet – 4 % boete jaarlijks wereldwijde omzet

• Nieuwe rechten en principes
• Bv. privacy by default / by design / aanstelling DPO?

GDPR (als evolutie)



• Toepassingsbied

• Territoriaal

• Ondernemingen met vestiging in de EU

• Niet-EU ondernemingen die producten / diensten aanbieden in de EU / 
of gedrag van betrokkene in de EU monitoren

• Personeel: 

• Geen onderscheid tussen publieke / private sector

• Geen onderscheid in grote / kleine ondernemingen
– Waarom? Data is belangrijk – bv: whatsapp op datum overname / 50 WN – miljoenen 

gebruikers

• Materieel:

• Verwerking van persoonsgegevens

Toepassingsgebied



• Enkele (bekende?) begrippen

• Verwerkingsverantwoordelijke: 

• Hij die doel en middelen van verwerking bepaald

– Bv: Werkgever die gegevens van sollicitant verwerkt

• Verwerker: 

• Hij die verwerking doet in opdracht van derden

– Bv: Sociaal secretariaat in het kader van loonadministratie

• Persoonsgegevens:

• alle informatie die al dan niet in combinatie met andere informatie leidt (of kan leiden) tot 
identificatie van bepaalde natuurlijke persoon:

– Bv: ook dataregistratiesystemen en IoT

– Contextgevoelig

– Band met privéleven niet vereist…dus ook professionele gegevens

Begrippen



Beginselen

VERANTWOORDINGSPLICHT



Toelaatbaarheid – 6 gronden

• Toestemming
• “Vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig”

• Contractuele relatie

• Vitaal belang

• Wettelijke verplichting (bv: Wet openbaarheid bestuur)

• Taak van algemeen belang (bv: Heffing van belastingen)

• Gerechtvaardigd belang (bv: direct marketing)

Beginselen



Doelbinding

• Principe van doelbinding:
• “persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een
met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt”

• Evalueer voor welke doeleinden gegevens verwerkt werden.

• Mogelijkheden tot herbestemming?

• Bv: toezending zwangerschapsproducten op basis van koopgedrag geregistreerd op 
klantenkaart?

• Bv: wel voor big data indien niet op individueel niveau

Beginselen



Integer en vertrouwelijk

• Voorzie adequate technische organisatorische en technische maatregelen om 
datalekken te vermijden.
• Bv encryptie

Minimaal

• Verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk.
• Nice to know versus need to know

Beginselen



Juistheid

• Voorzie regelmatige controle van de juistheid van de gegevens
• Bv. inactieve klanten

Opslagbeperking

• Bewaartermijnen
• Bv. wettelijke verplichting – 5 jaar personeelsdossier

Beginselen



Rechten van de betrokkene (1)

• Voorzien procedures in alle rechten voor de betrokkene;

• Ook in relatie met verwerkingsverantwoordelijke waarvoor men 
gegevens verwerkt  feitelijke plicht om samen te werken.

– Bv om te kunnen voldoen aan meldingstermijn van 1 maand

• Veelheid aan rechten (die vaak reeds bestaan)
• Recht op Informatie 

• Recht op toegang / inzage;

• Recht op rectificatie;

• Recht op bezwaar (o.a. tegen direct marketing);

• Recht op transparantie

• Recht om toestemming in te trekken

• Recht op wissing

• Recht op beperking van de verwerking

Rechten



Rechten van de betrokkene (2)

• … maar met enkele verbeteringen voor datasubjecten

• Bezwaar tegen volledig geautomatiseerde besluitvorming en profilering
– Er zijn uitzonderingen: bv toestemming

– Een zichtbare menselijke tussenkomst niet steeds voldoende

– Aantoonbare autonome en menselijke beoordeling belangrijk: bv horen van 

betrokkene

Rechten



Rechten van de betrokkene (3)

• … maar met enkele verbeteringen voor datasubjecten

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid
– Het recht van een persoon om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, 

gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere 
verantwoordelijke over te dragen

– Bv: werknemer wil overstappen naar nieuwe werkgever

– Enkel indien verwerking berust op toestemming of via geautomatiseerde procedés

Rechten



Rechten van de betrokkene (4)

• … maar met enkele verbeteringen voor datasubjecten

• Recht op vergetelheid
– Een betrokkene kan vragen dat zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging 

worden gewist, o.a. wanneer die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt of wanneer hij zij toestemming 
intrekt en er geen andere grond is voor de verwerking;

– Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat links dewelke verwijzen naar deze data moeten 
verwijderd worden als de verwerking niet langer relevant is;

– Omvat bv: niet het recht tot wissing van personeelsdossier, evaluatieverslagen, 
documenten in kader motiveringsplicht

» Enkel indien er een recht tot wissing bestaat

Bereid je voor



Datalekken?

• Voorzie adequate procedures om datalekken:

• Op te sporen

• Te rapporteren

• Te onderzoeken

• Beoordeel hiertoe de types van persoonsgegevens en de relevante
meldingsplicht:
• Bv: binnen 72 uur aan toezichthoudende overheid indien risico voor de privacy;

• Bv: onverwijld aan de betrokkene indien hoog risico voor de privacy;

Lekken



Hoe?

• Verzamelen dient steeds te gebeuren in functie van bepaald doel.

• Verzamelen dient steeds te gebeuren op basis van een
toelaatbaarheidsgrond.

• Slechts voor een bepaalde tijd.

• Moet noodzakelijk zijn.

• Dient te gebeuren op een veilige wijze.
• Bv. NDA voor werknemers

• Dient te gebeuren op een transparante wijze.

• Toch steeds opletten met toestemming  creatie van extra rechten

• Toch opletten met onrechtstreekse verkrijging  wat is oorspronkelijk doel?

Verzamelen van persoonsgegevens



PIA

• Oplijsting van verwerkingsactiviteiten / verwerkte gegevens (flows)

• Toetsing aan beginselen

• Oplijsting van gedetecteerde risico’s zonder dat aanvullende maatregelen zijn 
genomen (inherent risico). 

Analyse van uw risico’s

RISK-001 Ontbreken van een privacy policy 

RISK-002 Ontbreken van een informatieveiligheidsplan 

RISK-003 Toegangsbeheer (logisch) van applicatie X voldoet niet 

RISK-004 Toegangsbeheer (logisch) tot fileserver kent geen rollen 

RISK-005 Geen duidelijk omschreven of bepaald doeleinde 

RISK-006 Verwerkersovereenkomsten zijn niet aanwezig 

 

• Welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden? (residuele 
risico’s?) – eventuele raadpleging commissie?



DPO?

• Aanstelling DPO is niet steeds verplicht
• “wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk belast is met verwerkingen die

vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op de
grote schaal van betrokkenen vereisen” of;

– Bv: call loyalty card companies

– Bv: niet voor standaard B2B-onderneming dewelke gegevens personeel verwerkt

– Bv: sociale secretariaten / uitzendkantoren: (on)zeker - ‘’stelselmatige en regelmatige observatie?”

• “de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk belast is met grootschalige verwerking
van bijzondere categorieën van gegevens […]”

– Bv: ziekenhuizen

• DPO kan in principe personeelslid zijn…

• Maar vereisten inzake deskundigheid en onafhankelijkheid

• DPO beschermd – kennelijk onredelijk ontslag?

DPO



Internationaal

• Internationale organisatie dient te bepalen wie haar toezichthoudende 
autoriteit is

• Plaats van hoofdvestiging of de vestiging waar de beslissingen omtrent de 
verwerkingen worden genomen.

• Export van data buiten de EU (bv. cloudoplossingen)

• Vraag uw cloud provider bewaring in EU

• Toestemming betrokkene

• adequaatheid (privacy shield)

• Overeenkomsten met standaardbepalingen

Internationaal



STAP 1 | Bewustwording

• Informeer sleutelfiguren en beleidsmakers over GDPR;

• Bv: door interne vorming

• Analyseer binnen de onderneming welke domeinen relevant zijn in het kader 
van GDPR;

• Bv: HR-afdeling en ICT afdeling

• Niet enkel als verantwoordelijke maar ook als verwerker:
– Bv boekhouder

• Evalueer het menselijke aspect – de mens als zwakke schakel;

• Bv: in het kader van thuiswerk / rogue employees

• Bezorg hen de grote principes:
• Bv privacy by design voor ontwikkelaars

Bereid je voor



STAP 2 | Breng je data in kaart (1)

• Over welke persoonsgegevens beschikt de onderneming;

• Bv: gegevens klanten, eigen werknemers, werknemers van derden,…

• Bepaal de oorsprong van de persoonsgegevens;

• Bv: databrokers / personeel bij indiensttreding / interimkrachten / IoT

• Kijk zorgvuldig de rechtmatigheidsgrond na en de doeleinden waarvoor 
gebruik kan toegestaan worden

• Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld;

• Bv: verplichting om onjuiste gegevens door te geven aan boekhouder

 informatie-audit (cfr. verantwoordelijkheidsvereiste)

Bereid je voor



STAP 2 | Breng je data in kaart (2)

• Breng de verwerkingsactiviteiten van de onderneming in kaart

• In het huidige internettijdperk is het onwaarschijnlijk dat er binnen de 
onderneming niet op een of andere manier een minstens gedeeltelijke 
geautomatiseerde gegevensverwerking plaatsvindt, bv. scan van factuur 
eenmanszaak.

• Leg een register van de verwerkingsactiviteiten aan:

• Algemene plicht tot verantwoording;

• Dus niet enkel voor ondernemingen > 250 WN en de uitzonderingen

• Handig middelen om naleving beginselen aan te tonen

Bereid je voor



STAP 3 | Communicatie (1)

• Stel, waar nodig, de juiste documentatie op

• Voorzien van toekomstige doeleinden. 

– Bv: verkoop in kader van big data

• In de relatie met de relevante partij.

– Bv: arbeidsovereenkomst

– Bv: online toepassingen

– Bv: overeenkomsten met klanten

– Bv: verwerkersovereenkomst

Bereid je voor



STAP 3 | Communicatie (2)

• GDPR bevat heel wat nieuwe informatietypes;

• wettelijke grondslag voor verwerking;

– Bv: uitvoering arbeidsovereenkomst, wettelijke grondslag 
(motiveringsplicht)

• Mededeling van bewaartermijnen;

– Bewaartermijn voor gegevens in het kader van de 
inkomstenbelasting – problematisch.

• Recht tot beroep op Privacycommissie;

Bereid je voor



STAP 4 | Rechten van de betrokkene

• Voorzien procedures in alle rechten voor de betrokkene;

• Ook in relatie met verwerkingsverantwoordelijke waarvoor men 
gegevens verwerkt  feitelijke plicht om samen te werken.

• Verplicht bijkomende informatie te verlenen
• cfr. stap 3 – communicatie

• Hoe omgaan met schaal van aanvragen…
• Indien groot volume  kosten / baten analyse ontwikkeling platform voor toegang

Bereid je voor



STAP 5 | Bestaande contracten / maatregelen

• Beoordeel je bestaande contracten
• Bijzondere aandacht voor eigen verplichtingen van verwerkers

• Niet enkel verantwoordelijke heeft verplichtingen

• Voornamelijk met verwerkers / onderaannemers / eigen cliënteel

• In het bijzonder de toepasselijke veiligheidsmaatregelen

• Bepaalde voorwaarden verplicht op te nemen (art. 28)
– bv.: bijstandsplicht

• Investeer in adequate technische en organisatorische maatregelen

Bereid je voor



• Enkele afsluitende kanttekeningen

• Kans om een van de meest kostbare hulpbronnen te beschermen en te waarderen;
• Bv: uit statistische analyse van werkgever bleek dat schoolresultaten niet het beste criterium was tot aanwerving 

kans op meer divers recruteringsbeleid.

• Duidelijk uniform kader;

• voorsprong op concurrentie
• Verantwoordelijken voor gegevensverwerking zullen op zoek gaan naar verwerkers die hun plichten ter harte nemen 

/ bijstand verlenen.

Tot slot



Q & A

Tot slot


