
AVG  
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING 

(General Data Protection Regulation GDPR) 



Wat verandert er werkelijk? 

• Gekochte gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor 
de eigenaar van de gegevens toestemming heeft gegeven 

 

Wat blijft? 

• Beroep op toestemming moet uitdrukkelijk zijn (verklaring of 
ondubbelzinnige handeling)  

• Opt out is niet voldoende  

• Gegevens verzameld in eigen crm systeem mogen gebruikt worden 

• Openbare informatie mag gewoon gebruikt worden 

• Geen toestemming bij aanzienlijke onevenwichtigheid, bijv arbeidsrelatie 

 

 



Wanneer is AVG  van toepassing 

Verwerken van persoonsgegevens geheel of 
gedeeltelijk in een geautomatiseerd systeem 
of handmatig opgenomen of bedoeld om 
opgenomen te worden in een bestand die 
niet vallen in een uitzonderingscategorie of 
buiten Europese unie 

 



Op welke werkzaamheden heeft AVG 
betrekking? 

• Verzamelen 

• Vastleggen 

• Opslaan 

• Wijzigen 

• Opvragen 

• Raadplegen 

• Gebruiken 

• Verstrekken 

• Wissen 

• Vernietigen 

 



Welke gegevens? 

Alle gegevens 

• Betrekking hebbend op personen 

• Dus bij autohandelaar prijs auto niet maar prijs auto van Robert Martens wel 

• Een geïdentificeerde of identificeerbare persoon 

• Uniek of zonder onevenredige inspanning direct of indirect te koppelen 

• Natuurlijke persoon 

• Of als organisatie vereenzelvigd kan worden met natuurlijk persoon of werken van gegevens van 
personen binnen organisatie. Bijv. omzet van eenmanszaak is inkomen van natuurlijk persoon  

• Verboden gegevens: Ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, 
vakbond, gezondheid en seksueel gedrag of geaardheid tenzij uitzondering 

 



Persoonsgegevens volgens AVG 

De definitie van persoonsgegevens volgens de AVG:  

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon.  

Dus NAW-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, locatiegegevens en 
smartphone-identifiers (kunnen) persoonsgegevens zijn. Maar ook het 
klantprofiel, aankoopgeschiedenis of klikgedrag van die persoon valt 
onder de persoonsgegevens. Het gaat om “alle informatie over”. 



Rechten betrokkenen 

• Recht op informatie 

• Recht op inzage 

• Recht op verwijdering 

• Recht op verbetering 

• Recht op schade vergoeding 



Profilering 

Besluit alleen gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking 

• Recht om niet te worden onderworpen (opt out) indien juridische of 
vergelijkbare grote gevolgen 

• Niet op basis van bijzondere gegevens tenzij toestemming of in 
algemeen belang 



Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 

•Bent u degene die doel en de middelen voor de verwerking 
vaststelt?  

•Bent u degene die op grond van impliciete bevoegdheid het 
doel en de middelen voor de verwerking vaststelt? 

•Oefent u feitelijk gezien invloed uit over de verwerking van de 
persoonsgegevens en bepaalt u aldus het doel en de middelen 
voor de verwerking”?  

•Dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke 



Plichten verwerkingsverantwoordelijke 

• Alleen gegevens verwerken bij belang/doel en grondslag 

• Informatieplicht actief en passief 

• Meldingsplicht van de verwerkingen 

• Informatie beveilingsplicht 

• Met verwerkers een verwerkersovereenkomst 



Verwerkers overeenkomst 

• Voldoende waarborgen voor technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

• Doeleinden van de verwerking van gegevens worden vastgelegd  

• Welke categorieën van personen en soorten van gegevens 

• Wie is “verantwoordelijke” 

• Beveiligingsmaatregelen verwerker vastleggen 

• Melden datalek bij opdrachtgever 

• Bij einde overeenkomst gegevens overdragen 



Eventueel vastleggen 

• Bijzondere persoonsgegevens 

• Gevoelige gegevens zoals financiële gegevens 

• Audits door opdrachtgever 

• Afhankelijk van verzoeken om inzage 

• Medewerking aan onderzoek door AP 



Taken als verwerker 

• Alle taken zijn volgens AVG voor verwerkingsverantwoordelijke. 

• Informatieplicht (actief maakt verwerker bekend) 

• Melding van de verwerking 

• Informatieplicht passief dan medewerking verlenen 

• Datalekken  

• Bewaartermijnen vaststellen taak verwerkingsverantwoordelijke 

 

 



Indirect taken verwerker 

• Niet meer gegevens vastleggen dan in overeenkomst met 
verwerkingsverantwoordelijke vastgelegd 

• Bij datalek opdrachtgever informeren en ondersteunen en betrokken 
informeren 

• Bij verzoek kennisneming helpen met aanleveren gevraagde gegevens 

• Gegevens niet langer bewaren dan nodig 

• Bij niet handelen conform AVG/overeenkomst verwerker 
aansprakelijk 



Noodzaak verwerkersovereenkomst 

• Alleen op basis van schriftelijke instructie mag verwerker zijn werk 
doen 

• Waarborg dat met verwerken belaste personen gemachtigd zijn en  
vertrouwelijkheid in acht nemen of wettelijk daaraan verbonden zijn 

• Bijstand verlenen bij uitoefening rechten door betrokkene 

• Gegevens wissen of overdragen  

• Bij gebruik sub verwerker blijft eerste verwerker aansprakelijk 



Register verwerkingsverantwoordelijke 

• Doeleinden verwerking 

• Categorieën van personen 

• Soorten van gegevens 

• Gemachtigde personen bij 

• Verwerkingsverantwoordelijke 

• Gebruik verwerker 

• Wie is FG ook verplicht bij meer dan 250 personen bij verwerker! 

 



E-mail database 

Rechtsgronden 

• Toestemming 

• Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst 

• Noodzakelijk voor wettelijke plicht 

• Noodzakelijk voor vitale belangen van betrokkene 

• Noodzakelijk i.v.m. algemeen belang of taak openbaar gezag 

• Noodzakelijk gerechtvaardige belangen van 
verwerkingsverantwoordelijk of van derde 

 



E-mail database 

• Je mag alleen een commerciële boodschap versturen aan bedrijven 
en particulieren als zij daar expliciet ofwel actief toestemming voor 
hebben gegeven. 

• De AVG zegt letterlijk dat de verwerking van persoonsgegevens ten 
behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als een 
gerechtvaardigd belang 

 

 



E-mail database 

• De regels vereisen toestemming via opt-in voor e-marketing, tenzij 
deze verzameld zijn in het kader van een verkoop en het individu op 
dat moment de mogelijkheid had om zich te verzetten (opt-out). 

• Is er een factuurrelatie, dan is het mailen van deze bestaande klant 
toegestaan, mits het gaat om e-mails met commerciële 
boodschappen over vergelijkbare diensten en producten. Is er 
toestemming of een relevante factuurrelatie dan spreek je van een 
opt-in. 

• Per type nieuwsbrief of ander soort mailing moet er een opt-in zijn, je 
mag niet op één specifieke opt-in meerdere mailings versturen. Actief 
nieuwe mailadressen werven is dus een aanrader.  

 

 



Marketing kanalen 

• De AVG gaat niet in op de inzet van marketingkanalen als cookies,  
e-mail en telemarketing. 

• Er verandert dus vanuit de AVG niets t.o.v. de huidige wetgeving. 

• Toestemming om het e-mailadres door te geven, moet op naam 
gebeuren (dus met de naam van het bedrijf waaraan het adres 
doorgegeven wordt). Een algemene toestemming is niet voldoende. 

• In 2019 wordt een nieuwe ePrivacy Verordening verwacht van de 
Europese Commissie. 
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AVG-principes voor dataverwerking 

1: rechtmatig, behoorlijk en transparant (toestemming) 

2: doelbinding  

3: minimaal = zo weinig mogelijk 

4: juistheid en actualiteit 

5: opslagbeperking– pseudonimisering van data 

6: integriteit en vertrouwelijkheid(databescherming) 



Rechten van de agrariër 

• Het verkrijgen van duidelijke informatie waarvoor de gegevens verzameld 
worden en het vrijelijk kunnen geven, weigeren of terugtrekken van de 
toestemming.  

• Toegang tot informatie en intrekking toestemming moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn 

• Het verkrijgen van de eigen informatie en de mogelijkheid die te corrigeren 

• Dataportabiliteit  



Hoe is dit geregeld bij AgriDirect 

• Informatie en toestemming wordt in het telefoongesprek gegeven, direct 
door de agrariër zelf. 

• Toestemming wordt vernieuwd bij iedere actualisatie 

• Gesprekken worden opgenomen en opgeslagen 

• Zowel op de website van AgriDirect als op boervindt.nl kan de informatie 
opgevraagd en evt. gecorrigeerd worden of de toestemming ingetrokken. 

    



Intro: AgriDirect verzamelt informatie bij land- en tuinbouwbedrijven. 
Door deze gegevens nauwkeurig vast te leggen, willen wij eraan 

bijdragen dat u alleen benaderd wordt door die bedrijven die voor uw 
bedrijf ook daadwerkelijk interessant kunnen zijn. 

Einde: Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Wij zullen, zoals altijd, 
uw gegevens zorgvuldig verwerken om een betere communicatie van 

leveranciers aan u mogelijk te maken. Vindt U dat goed? 



Informatie op website 

• https://www.agridirect.nl/informatie 

 

• https://www.boervindt.nl/privacy-protocol 

 

https://www.agridirect.nl/informatie
https://www.agridirect.nl/informatie
https://www.boervindt.nl/privacy-protocol
https://www.boervindt.nl/privacy-protocol
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Nieuwe procedures 

• Registratie van alle dataprocessen (welke data, wanneer en naar wie)  

• Bestanden versleuteld versturen en bewaren (per klant een wachtwoord) 

• Monitoring pc’s om hackaanvallen snel te detecteren 

 



Overige zaken 

• Alle contracten met externe verwerkers worden gescreend en evt. 
aangepast op de AVG-regels. 

• DPIA – niet nodig bij dit soort gegevens 

• FG – formeel niet nodig 

 

 



Wat mag u als klant met de data van AgriDirect? 

• Informatie sturen 

• Nabellen door AgriDirect in naam van u 

• Nabellen door u zelf (?) 

• E-mailen via boervindt.nl (evt. eigen opmaak) 

• E-mailen zelf niet – behalve na inhalen eigen opt-in (door uzelf of door 
ons) 

 


