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Wat is de AVG?
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese privacywet.
Deze nieuwe wet wordt in Nederland de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Met deze wet verdwijnt
de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Waarom deze nieuwe wet? Wat is er anders dan de Wbp?
Het doel van deze wet is om nog zorgvuldiger en transparanter
om te gaan met gegevens van personen. De privacy rechten
van personen worden hiermee versterkt en uitgebreid.
Niet alleen een combinatie van naam, adres of
telefoonnummer, maar ook computergegevens zoals IPadressen en cookies ziet de AVG als persoonsgegevens.
De nieuwe wet staat onder toezicht van een Europese
toezichthouder en deze zal een strenge controle houden bij
bedrijven. Ieder land heeft zijn eigen toezichthouder. In
Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de
zogenaamde privacywaakhond. Deze AP kan behoorlijke
boetes opleggen.

Tijd dus om ervoor te zorgen dat alles in jouw salon
of praktijk goed is geregeld voor de AVG.
1.

Waarom is deze nieuwe wet van toepassing op jouw salon of
praktijk?
De privacywet is van toepassing op alle bedrijven binnen Europa
die persoonsgegevens verwerken. Jouw salon of praktijk valt dus
ook onder deze nieuwe wet. Het maakt hierin niet uit of je
gegevens op papier of digitaal bewaart.
Het doel van de AVG is dat de klant altijd in controle moet zijn over
zijn of haar persoonsgegevens. Dus ook wanneer de
persoonsgegevens bij een bedrijf worden ondergebracht, blijven
de gegevens van de klant.
Alle gegevens die jij als ondernemer verwerkt van klanten hebben
te maken met de nieuwe wet.
Bijvoorbeeld;
- je bewaart persoonlijke gegevens van klanten
(zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer)
- je bewaart gezondheidsgegevens, kleurenkaarten of foto’s
van klanten
- je hebt in de financiële administratie NAW-gegevens van
klanten opgenomen
- je gebruikt e-mailadressen om klanten met een nieuwsbrief
te informeren

2.

Wat zijn de nieuwe privacy rechten van mijn klanten?
De gedachte van de AVG is dat personen altijd in controle moeten
zijn over hun persoonsgegevens. Zelfs wanneer deze gegevens bij
een bedrijf worden ondergebracht, blijven de gegevens van de
persoon.
Individuen krijgen met deze wet meer rechten en bedrijven meer
verantwoordelijkheden.
Om na te gaan wat er voor jouw bedrijf gaat veranderen, kijken we
eerst even naar de nieuwe privacy rechten van jouw klanten.
De klanten hebben met de nieuwe AVG wet:
-recht om persoonsgegevens in te zien die verzameld zijn;
-recht om gegevens aan te passen/wijzigen;
-recht om vergeten te worden (gegevens te laten verwijderen);
-recht om gegevens over te dragen (verzoeken de over hem
of haar verzamelde gegevens in handen te krijgen);
-recht op informatie
(welke gegevens en voor welke doeleinden is dit nodig);

3.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor mijn salon of
praktijk?
Transparantie en duidelijkheid; dat is de basis.
Hoe kan een salon of praktijk op de juiste manier met de
nieuwe privacywet om gaan?
De belangrijkste veranderingen zetten we hieronder voor je op een rij
zodat je weet hoe je hieraan kunt voldoen.
Stap 1
Overzichtelijk klantenbestand
Zorg voor een overzichtelijk klantenbestand.
Klanten moeten de mogelijkheid hebben om hun klantgegevens in
te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Lees meer hierover in het hoofdstuk
“Wat mag je van ons als software leverancier verwachten?"

4.

Stap 2
Privacyverklaring
Als je extra helder wilt zijn over de manier waarop jouw salon of
praktijk omgaat met persoonsgegevens, dan kun je een
privacyverklaring opstellen en publiceren op je website. Transparantie
rond de verwerking van persoonsgegevens is één van de belangrijkste
onderdelen van de AVG.
Een privacyverklaring is een tekst waarmee je op je website uitleg
geeft over wat je doet met gegevens over de bezoekers van je website.
Je beschrijft hier in duidelijke, begrijpelijke taal welke gegevens
verzameld worden, wat je met de gegevens doet, waar ze worden
opgeslagen, welke rechten iemand heeft en hoe er een klacht kan
worden ingediend. Dit beleid moet natuurlijk in overeenstemming zijn
met de AVG.

In de privacyverklaring moet over elke manier waarop je
persoonsgegevens verwerkt iets staan. Dus ook bijvoorbeeld over het
verzamelen van gegevens voor nieuwsbrieven en over het aanpassen
en verwijderen van deze gegevens.

5.

Stap 3
Verwerkersovereenkomst
Wanneer jouw salon of praktijk persoonsgegevens
in een softwaresysteem invoert, dan is de softwareleverancier een
Verwerker die in jouw opdracht persoonsgegevens verwerkt.
Het is dan verplicht dat de salon of praktijk en de softwareleverancier
samen een verwerkersovereenkomst af sluiten.
Deze verwerkersovereenkomst is een contract dat de
“Verwerkingsverantwoordelijke” (in dit geval de salon) sluit met de
“ Verwerker” (in dit geval de softwareleverancier), de partij die in
opdracht de persoonsgegevens verwerkt.

1Afspraak.nl, 1Kapper.nl en 1BeautyAfspraak.nl zijn
softwaresystemen. Werkt jouw salon of praktijk met één van deze
softwaresystemen dan wordt dit door ons geregeld.
De overeenkomst staat voor iedere salon klaar in het
beheergedeelte onder “ Salon gegevens” en dient voor 25 mei a.s.
geregeld te zijn tussen beide partijen.
6.

Stap 4
Verzamel niet meer gegevens dan nodig
De nieuwe privacywet eist dat bedrijven efficiënt en zorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens. Verzamel daarom alleen de gegevens
die je nodig hebt om jouw service te kunnen verlenen.
Gegevens verzamelen omdat deze “ in de toekomst nog weleens van
pas kunnen komen” is niet toegestaan. Persoonsgegevens mogen
alleen worden verwerkt voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doelen.
Bijvoorbeeld; stuur je nooit post naar je klanten? Gebruik je alleen maar
de naam van de klant, het e-mailadres en een telefoonnummer? Het
is beter om dan ook geen adresgegevens van een klant op te slaan.

7.

Stap 5
Nieuwsbrief en mailen met toestemming
De voorwaarden waaronder je e-mails naar klanten mag versturen zijn
vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Deze wet wijzigt niet met de
AVG.
Wel zijn er een paar voorwaarden voor het versturen van e-mails;
* of je hebt als salon/praktijk de toestemming van de betrokkene
nodig door middel van een verklaring of een actieve handeling.
(Dus geen zinnetje in de algemene voorwaarden waarin staat dat
iemand akkoord gaat met de ontvangst van een nieuwsbrief of
een vooraf aangevinkt hokje bij een formulier)
* of de salon/praktijk heeft een bestaande klantrelatie met de
betrokkene. Voorwaarde is wel dat in elke e-mail duidelijk wordt
aangegeven hoe men zich kan afmelden.

8.

Stap 6
Privacy officer
Wanneer een salon of praktijk op grote schaal bijzondere
persoonsgegevens verwerkt, dient een salon/praktijk een privacy officer
aan te stellen.
Deze persoon is het interne aanspreekpunt voor alle vragen rondom
persoonsgegevens en ziet toe op naleving van de AVG binnen de
salon/praktijk. Bij een midden/kleine salon/praktijk zal dit niet nodig
zijn.
Het is uiteraard altijd een goed idee om ervoor te zorgen dat alle
medewerkers exact weten op welke wijze zij om mogen gaan met de
verzamelde klantgegevens. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een klant
nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om foto’s te bewaren of om
de foto’s op social media te plaatsen.

9.

Stap 7
Meldplicht bij datalekken
Bij een datalek is er sprake van ongeoorloofde verstrekking of
toegang tot persoonsgegevens. Een datalek moet altijd gemeld
worden, tenzij er geen of weinig risico is voor de privacy van de
betrokkenen.
Het risico moet worden ingeschat op basis van de aard van de
gegevens, de vermoedelijke schade die de gegevens kunnen
veroorzaken, de hoeveelheid gelekte gegevens en of er sprake was
van nalatigheid of kwade bedoelingen.
Het lek moet gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) en als het om een hoog risico voor de privacy gaat, ook aan de
betrokkene. De verantwoordelijke meldt het lek aan de AP en de
verwerker meldt het lek aan de verantwoordelijke.

10.

Stap 8
Verwerkingsregister opstellen
Aangezien er veel persoonsgegevens worden verwerkt in een
salon/praktijk, zal het verplicht zijn om een verwerkingsregister op
te stellen.
Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die je
verwerkt. Je mag zelf weten hoe je het register opstelt. Wel schrijft
de AVG voor welke informatie je als verantwoordelijke of verwerker
in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
daar om vraagt, moet je het register kunnen laten zien.

Helaas levert dit wel wat extra administratieve lasten op. Er is een hele
industrie ontstaan van bedrijven die dit aanbieden, maar uiteindelijk
kan een salon/praktijk dit prima zelf doen.
Wat moet er in het verwerkingsregister?
Het register moet antwoord geven op de volgende vragen:
* Wie beheert de gegevens in jouw bedrijf?
* Waarvoor gebruik jij de gegevens?
* Van wie bewaar je wat?
* Met wie deel jij de gegevens?
* Sla je de gegevens op in de cloud?
* De (voorgenomen) bewaartermijnen en wat doe je om de gegevens
veilig te versturen en bewaren?
Houd het verwerkingsregister up to date
11.

Overtredingen en boetes:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving
van de nieuwe wet en kan bedrijven behoorlijke boetes opleggen.
De AVG noemt twee categorieën overtredingen;
1- bij schending van rechten van een betrokkene zoals het recht op
inzage, het recht op gegevenswissing en het recht op gegevensoverdraagbaarheid of bijvoorbeeld het doorgeven van
persoonsgegevens buiten de EU
2- bij het niet navolgen van procedures uit de AVG, zoals het
bijvoorbeeld niet aanstellen van een functionaris voor
gegevensbescherming, het melden van datalekken of onvoldoende
beveiligingsmaatregelen.
Toezichthouders mogen naar eigen inzicht hun boetebeleid opstellen.
Wanneer het gaat om een kleine inbreuk kan ook gekozen worden
voor een berisping in plaats van meteen een geldboete.

12.

Het is erg belangrijk dat je gebruik maakt van betrouwbare
software die voldoet aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Wat mag je van ons als software leverancier verwachten?
Wanneer je klantgegevens onderbrengt in software van een derde
partij, zoals in de software van 1Afspraak.nl, 1Kapper.nl of
1Beautyafspraak.nl, dan zijn er twee partijen verantwoordelijk voor de
bescherming van de persoonsgegevens. Dit is de salon/praktijk
(“verwerkersverantwoordelijke”) en de softwareleverancier
(“verwerker”).
Aangezien jij bepaalt welke persoonsgegevens je verzamelt en
verwerkt en voor welke doeleinden je deze gegevens gebruikt, ben je
als salon/praktijk verantwoordelijk voor de bescherming van jouw
klantgegevens.
1Afspraak.nl, 1Kapper.nl en 1Beautyafspraak.nl is als
softwareleverancier de verwerker. Wij bieden jou de middelen om
persoonsgegevens op een efficiënte manier te verzamelen, te
bewaren en in te zetten voor dagelijkse werkzaamheden.

Onze software biedt salons/praktijken een manier om op een
correcte wijze te werken met de nieuwe privacywetgeving.
Ook al doe jij er als salon/praktijk alles aan om te voldoen aan de
nieuwe privacywetgeving, kan het zijn dat bepaalde software
leveranciers hier niet aan voldoen. Op dat moment loop je als
salon/praktijk nog steeds risico op een boete. Zorg ervoor dat je
gebruik maakt van betrouwbare software die voor jou een
verwerkersovereenkomst opstelt en die de juiste maatregelen treft.
13.

In een schema

Voert namens de Autoriteit
Persoonsgegeven controles uit op
bedrijven
Kan berisping en boetes geven

controle

Toezichthouder

Verwerkersovereenkomst

Klant

Klant
recht op inzage
persoonsgegevens
recht om gegevens aan
te passen/wijzigen;
recht om vergeten te
worden
recht om gegevens over
te dragen
recht op informatie

Salon/praktijk

data

Verantwoordelijke
Team informeren over AVG en
bewust maken van de privacy van
klanten
Privacyverklaring voor klanten zo
nodig opstellen en publiceren op
website
Verwerkersovereenkomst afsluiten
met softwareleverancier
Verwerkingsregister opstellen

14.

Software
leverancier

Verwerker

Meer informatie?
Hoewel wij als software leverancier geprobeerd hebben de
informatie over de AVG zo duidelijk mogelijk weer te geven, zal
het voor iedere salon of praktijk in de praktijk anders werken. Dit
heeft o.a. te maken met de grootte van je bedrijf en hoe je
omgaat met gegevens van je klanten.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag
naar de website van Autoriteit
Persoonsgegevens.
Klik op het logo hier rechts om naar hun
website te gaan;

Disclaimer

Middels dit e-book zul je beter bewust worden in hoeverre de Algemene
Verordening Gegevensbescherming voor jouw salon/praktijk geldt. Het is
ontwikkeld om een zo goed mogelijk beeld te geven van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de invloed die deze wet heeft op
jouw salon of praktijk. De uiteindelijke verantwoordelijkheid om te voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ligt bij de
salon/praktijk.
15.

