Begrippen
GDPR of AVG:
De General Data Protection Regulation (GPDR) of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG): De Europese Privacywetgeving
inzake bescherming persoonsgegevens die per 25 mei 2018 van
toepassing is.
Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
De toezichthoudende autoriteit als bedoeld in Artikel 51 van de
Verordening EU 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie.
Functionaris Gegevensbescherming (FG):
De functionaris die binnen de Rietveld Academie als onafhankelijk
interne toezichthouder toezicht houdt op de van toepassing en
naleving van de AVG en aanspreekpunt is voor wat betreft de
gegevensverwerking en bescherming op de verwerking van
persoonsgegevens.
Beleid:
Het beleid van de Rietveld Academie met betrekking tot het verwerken
van Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke:
Degene die beslist of en zo ja, welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. In het geval
van de Rietveld Academie is dat het College van Bestuur van de
Rietveld Academie.
Interne verwerker:
Degene die binnen de Rietveld Academie door het CvB, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, is belast met de dagelijkse
zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van
de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verstrekken en
verwijderen van persoonsgegevens.
Externe verwerker:
De organisatie of de persoon aan wie de verwerkingsverantwoordelijke
de (externe) verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed.
Bestand:
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op een of
meerdere personen
Betrokkene:
Een individueel en natuurlijk persoon op wie een Persoonsgegeven
betrekking heeft.
Derden:
Ieder ander, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke of de
Vewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag valt van de
Verantwoordelijke of de Bewerker en gemachtigd is om
Persoonsgegevens te verwerken (natuurlijke en rechtspersonen buiten
de Rietveld Academie).
Persoonsgegevens*:
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat,
ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke

persoon moet gaan houdt in dat gegevens van overleden personen of van
organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voor meer informatie over
persoonsgegevens, zie *.
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van
persoonsgegevens
- Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van
handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval het verzamelen, vastleggen ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen,
of vernietigen van persoonsgegevens.
- Verstrekken van persoonsgegevens: Het bekend maken of ter
beschikking stellen van persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens van een gevoelige aard. Het zijn gegevens die op juridische
gronden of om ethische redenen extra bescherming nodig hebben.
Datalek:
Persoonsgegevens die in handen vallen van Derden die geen toegang
tot die gegevens (mogen) hebben.
Privacy by design:
Het beheer van de gehele levenscyclus van persoonsgegevens, vanaf
het verzamelen tot het verwerken en verwijderen, waarbij
stelselmatig aandacht wordt besteed aan allesomvattende waarborgen
m.b.t. nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid, integriteit, fysieke
veiligheid en verwijdering van de persoonsgegevens.
Privacy Impact Assessment (PIA)/ Privacy-effectbeoordeling:
Een tool dat helpt bij het identificeren van privacy risico’s en de
handvaten levert om deze risico’s te verkleinen tot een acceptabel
niveau.
Privacy by default:
Het nemen van technische en organisatorische maatregelen om ervoor
te zorgen dat alléén persoonsgegevens worden verwerkt die
noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat bereikt dient te
worden.
Profilering:
Het geautomatiseerd verwerken van gegevens met als doel een persoon
te evalueren, te classificeren of een beslissing te nemen door
andere persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen.
Derde landen:
Een land dat geen lid is van de Europese Unie (EU) of de Europese
Economische Ruimte (EER) en daarmee niet automatisch wordt verplicht
tot het volgen van de nieuwe wet, de AVG. Met deze landen kunnen
niet zomaar gegevens worden uitgewisseld. Voor meer informatie over
doorgifte van persoonsgegevens, zie **.
-

*Persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie
ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden
is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens
van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
Voorbeelden van persoonsgegevens
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens
zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook locatiegegevens, IPadressen, telefoonnummers en postcodes met huisnummers of elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een
natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van een gevoelige aard. Het
zijn gegevens die op juridische gronden of om ethische redenen extra
bescherming nodig hebben. De algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) onderkent de volgende bijzondere persoonsgegevens:










Ras of etnische afkomst;
Politieke opvattingen;
Religie of levensbeschouwing;
Lidmaatschap van een vakbond;
Genetische gegevens;
Biometrische gegevens;
Gegevens over gezondheid;
Geaardheid of gegevens over iemands seksueel gedrag;
Stafrechtelijk verleden.

Ook het Burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven,
omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij
daarvoor in de wet een uitzondering is. De bijzondere gegevens,
genoemd in bovenstaand lijstje worden dus niet allemaal verwerkt door
de Academie, dit zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. In
de bijlagen 1 en 2, die worden genoemd in de Privacyverklaring van de
Academie is aangegeven welke persoonsgegevens de Academie, waar
verwerkt en met welk doel.
-------

**Doorgifte van persoonsgegevens
De bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde
geregeld. Persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het
buitenland mag alleen als een land voldoende bescherming biedt. Voor
de doorgifte van gegevens naar een land binnen de Europese Unie (EU)
gelden andere regels dan voor doorgifte naar een land buiten de EU.
Naast de EU-lidstaten hebben ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
(landen uit de Europese Economische Ruimte; EER) zich verbonden aan
het volledig toepassen van de AVG.
Doorgifte binnen de Europese Unie (EU)
Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt
omdat alle EU-lidstaten hun privacywetgeving hebben aangepast aan de
Europese wetgeving. In Nederland is deze wet bekend als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De EU is hiermee één
rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens. Geeft een
organisatie gegevens door van Nederland naar een ander EU-land? Dan
hoeft die organisatie alleen te voldoen aan de algemene eisen uit de
AVG.
Doorgifte Binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar een land
binnen de EER behoeft een organisatie in dat land alleen te voldoen
aan de algemene eisen uit de AVG.
Landen die geen lid zijn van de EU, maar wel vallen binnen de EER
zijn: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze 3 landen hebben zich
verplicht de Europese privacywetgeving te implementeren in eigen
wetgeving. Ook zij kennen dus een gelijkwaardig niveau van bescherming
van persoonsgegevens.
Doorgifte aan derde landen
Een derde land, een land dat geen lid is van de Europese Unie (EU) of
de
Europese
Economische
Ruimte
(EER),
dient
een
adequaat
beschermingsniveau te kunnen waarborgen. Dit wordt bepaald door de
Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld
met landen die een adequaat beschermingsniveau bieden voor bescherming
van persoonsgegevens burgers uit de EU.
Doorgifte aan de Verenigde Staten (VS)
Voor doorgifte aan de VS geldt een bijzonder regime, het EU-US
Privacy Shield Framework. Op basis van dit framework committeren
organisaties in de VS zich permanent aan strenge regels om de
bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers te waarborgen.
Bedrijven die willen vallen onder het EU-US Privacy Shield kunnen

zich vrijwillig aanmelden bij de U.S. Department of Commerce. De
registratie is levenslang.
Hoofdregel doorgifte buiten de EU en de EER
De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag
doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Buiten
die gevallen is doorgifte slechts toegestaan op basis van een
wettelijke uitzondering of met een vergunning van de minister van
Justitie en Veiligheid.
Op de regel dat persoonsgegevens alleen mag worden doorgeven naar een
derde land met een passend beschermingsniveau, gelden enkele
uitzonderingen. Wordt er voldaan aan een van deze uitzonderingen én
aan de algemene vereisten van de AVG? Dan mogen persoonsgegevens
worden doorgeven.
De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:
Ondubbelzinnige toestemming
De betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt)
heeft ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van
zijn/haar gegevens. Organisaties zijn verplicht om de betrokkene te
informeren over wat zij van plan zijn te gaan doen met deze gegevens
en welke beschermingsniveau er zijn in het betreffende derde land.
Let op: het is niet voldoende als de betrokkene geen bezwaar heeft
gemaakt, organisaties hebben echt toestemming nodig!
Uitvoering overeenkomst
Doorgifte is noodzakelijk om een overeenkomst tussen een organisatie
en de betrokkene uit te voeren. Bijvoorbeeld om een vliegticket te
reserveren of om een internationale betaling te doen via bank of
creditcard.
Belang betrokkene
Doorgifte is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren waarbij
de betrokkene geen partij is, maar waarbij deze wel belang heeft.
Bijvoorbeeld: herverzekering van een door de betrokkene in Nederland
afgesloten verzekering bij een verzekeringsmaatschappij in een derde
land.
Let op: deze uitzondering geldt niet voor doorgifte met als doel voor
direct marketing. Een dergelijk doorgifte is niet in het belang van
de betrokkene.
Zwaarwegend algemeen belang
Doorgifte is noodzakelijk vanwege een zwaarwegend algemeen belang of
voor de vaststelling, uitvoering of verdediging van enig recht.
Bijvoorbeeld: doorgifte van persoonsgegevens aan een incassobureau in
een derde land voorafgaand aan een mogelijke gerechtelijke procedure.

Vitaal belang
Een vitaal belang van de betrokkene is in het geding. Bijvoorbeeld
wanneer de betrokkene in het buitenland in het ziekenhuis terecht is
gekomen. Het is dan noodzakelijk dat u de persoonsgegevens van de
betrokkene zo snel mogelijk aan dit ziekenhuis verstrekt.
Openbare registers
Doorgifte gebeurt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift
is ingesteld. Het gaat hier om openbare registers als het Kadaster en
de handelsregisters.
Modelcontract
Organisaties maken gebruik van een ongewijzigd modelcontract zonder
aanvullingen als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr.
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

