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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Extra bescherming van uw persoonsgegevens
Tekst: Linette Kpapoe en Soufiane el Mahdaoui
Vanaf 25 mei 2018 worden uw persoonsgegevens nog beter
beschermd dan nu het geval is. Dat heeft te maken met de
inwerkingtreding van de AVG. Dit staat voor de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wetgeving
kent strengere regels en hogere sancties bij het niet naleven
van de regels.
De AVG verplicht organisaties
om hun systemen en processen aan te passen. Dit is nodig
om zo zorgvuldig mogelijk met
uw privégegevens om te gaan.
In deze rubriek geven we een
overzicht van uw belangrijkste rechten onder de AVG.
De Europese wet geldt voor
alle bedrijven en organisaties
(ook sportverenigingen) die
persoonsgegevens vastleggen
van klanten, personeel, leden
etc. Er vallen niet alleen namen en adressen onder, maar
ook gegevens die te herleiden zijn naar uw IP-adres en
cookies. Ook voor ongevraagd
toezenden van aanbiedingen per e-mail, WhatsApp,
Facebook, SMS etc. gaan
de strengere regels gelden.
Hiervoor heeft de aanbieder
toestemming van u nodig.

Uitzondering hierop vormen
aanbiedingen die u per post of
telefonisch ontvangt (tenzij u
geregistreerd bent in het Belme-niet-register natuurlijk: zie
www.bel-me-niet.nl).
Hierna zetten wij de belangrijkste rechten voor u op
een rij.

Recht op informatie

Organisaties zijn verplicht om
u op de hoogte te stellen van
het feit dat verwerking van uw
persoonsgegevens plaatsvindt
of zal plaatsvinden en wat de
doeleinden hiervan zijn. In
de AVG is opgenomen welke
informatie verstrekt moet
worden. Het gaat met name
over de rechten die u heeft en
de reden voor de verwerking.
Als het doel van de informatie
verandert, dan moet dat ook
aan u worden gemeld.

Recht op inzage

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u recht op
inzage van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt bij een
organisatie. De organisatie
moet u dan een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Daarnaast moet ook duidelijk
zijn voor hoelang de gegevens
worden bewaard. Tenslotte
mogen organisaties geen kosten in rekening brengen als u
een verzoek doet tot inzage.

Recht op rectificatie
en aanvulling

U heeft het recht om onjuiste
persoonsgegevens die zijn
verwerkt door een organisatie te (laten) wijzigen of deze
gegevens aan te laten vullen.

Het recht op beperking
gegevensverwerking

U heeft het recht om minder
gegevens te laten verwerken
dan van u wordt gevraagd
door een organisatie. Als u
bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan moet de organisatie
daarmee stoppen, tenzij de

organisatie kan bewijzen dat
ze de privégegevens nodig
hebben. Organisaties moeten
u te allen tijden informeren
over het recht van bezwaar.

Het recht op vernietiging
van gegevens

Organisaties moeten in sommige situaties persoonsgegevens vernietigen als u daarom
vraagt dan wel automatisch
als de (wettelijke) bewaartermijn is verstreken. Verder
moeten de gegevens worden
verwijderd als de organisatie
het niet meer nodig heeft,
als u de toestemming voor
verwerking van uw gegevens
intrekt of bezwaar maakt en
als een organisatie de gegevens onrechtmatig verwerkt.

Het Juridisch Spreekuur
en de AVG

Het Juridisch Spreekuur heeft
zich de afgelopen tijd veel bezig gehouden met de nieuwe
AVG-wet. Ook bij HJS werken
we met persoonsgegevens
en zullen er als gevolg van
de nieuwe regels wijzigingen
plaatsvinden om de verwerking geheel ‘AVG-proof’ te

maken. Verder zijn de medewerkers van HJS een onderzoek gestart om de verschillen
tussen de oude en de nieuwe
regels in kaart te brengen.
Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen, bent u
uiteraard welkom bij HJS.
Ook als u een andere juridische vraag heeft of hulp nodig
hebt bij het doen van uw
belastingaangifte kunt u bij
ons terecht (zie bijvoorbeeld
https://www.oba.nl/educatie/
volwasseneneducatie/uwbelastingaangifte.html voor de
data waarop dit mogelijk is). #
BOOT-Oost/HJS:
Sumatrastraat 314
1095 HV Amsterdam
telefoonnr.: 020 - 233 97 59
inloopspreekuur op dinsdag
van 13:00 t/m 17:00 uur
algemeen telefoonnr. HJS:
06 - 211 588 82
telefonisch bereikbaar
van maandag t/m donderdag
van 09:00-17:00 uur
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs

