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SAAI!!!
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Wat gaat er  
veranderen?A.
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Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 

(WBP)
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A. Wat gaat er veranderen? 
Nieuwe wetgeving  

GDPR (AVG) 
+  
E-privacy 
wet

Bedrijven 
= nieuwe 

verplichtingen

Consumenten 
= nieuwe  
rechten

vanaf mei 2018
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A. Wat gaat er veranderen? 
Consument: nieuwe rechten
1. Consumenten bepalen wat er met hun data 

gebeurd. 
2. Consumenten kunnen bij bedrijven opvragen welke 

data een organisatie heeft en wat zij ermee doen.  
3. Ook mogen ze bedrijven verplichten data door te 

geven. 
4. Recht om websites ongehinderd te bezoeken  

en cookies te blokkeren. 
5. Eenvoudig klacht indienen bij Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) die deze MOET  
behandelen.
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A. Wat gaat er veranderen? 
Bedrijven: nieuwe verplichtingen
1. Verantwoordingsplicht: exact kunnen aangeven dat je 

aan de wet voldoet. 
2. Weten: welke data verzamel en verwerk je? waarom? 

hoelang? 
3. Expliciete toestemming hebben voor alles  

wat je met de data wilt doen + aparte toestemming voor 
elk onderdeel. 

4. Functionaris voor de gegevensbescherming (veel en 
continu data verzamelen, overheidsdiensten en bij 
bijzondere data). 

5. Meldplicht datalek: binnen 72 uur melden bij AP. 
6. Bewerkersovereenkomst: bij gebruik externe  

diensten (Google Analytics).
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A. Wat gaat er veranderen? 
Gevolgen

Voldoe je niet?

Boetes tot € 20 miljoen

tot 4% van wereldwijde omzet



Wat moet  
ik doen?B.
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B. Wat moet ik doen? 

1. Verwerken van al je persoonsgegevens 
2. Website/cookies 
3. Marketing
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B. Wat moet ik doen? 
Verwerken van persoonsgegevens

1. Creëer bewustwording en deel informatie 
binnen je organisatie. 

2. Breng in kaart over welke gegevens je 
beschikt en hoe je deze nu verwerkt. 

3. Gebruik de informatie van Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

4. Kijk of het nodig is om met externe partijen 
(leveranciers) bewerkersovereenkomsten te 
sluiten.  

5. Schakel juridische hulp in.
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B. Wat moet ik doen? 
Cookies (website)

1. Gebruik altijd https (SSL certificaat) 
2. Ga na welke cookies je nu gebruikt en of je 

ook gebruikt maakt van externe cookies 
(Google Analytics, Facebook, plugins). 

3. Bekijk en controleer je privacy statement. 
4. Heb je cookie-wall? Haal deze weg. 
5. Pas eventueel je cookie-melding aan.

Smartchecked helpt met de  

Cookie/Analytics-check up!
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B. Wat moet ik doen? 
Voorbeeld Re-marketing
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B. Wat moet ik doen? 
Voorbeeld Re-marketing



• Expliciet toestemming vragen  
• Weten wat je met alle data gaat doen 
• Vooruit denken! 

!21

B. Wat moet ik doen? 
Marketing



Welke kansen  
zijn er?C.
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C. Welke kansen zijn er? 

1. Beter rendement 
2. Betere reputatie  
3. Meer leren 



• Één wetgeving voor de hele EU. 

• Je bereikt doelgroep met meer interesse. 

• De boodschap die je uit stuurt rendeert beter.  

• De kans op sales is een stuk groter. 

• Campagne kwaliteit stijgt: 
daardoor minder kosten (CPC).
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C. Welke kansen zijn er? 
Kans 1: Beter rendement, minder kosten

€



• Klant voelt zich begrepen doordat boodschap aansluit 
op behoefte 

• Minder irritatie of negatieve reacties (uitschrijvingen, 
un-like, ontvolgen) 

• Ontvanger zal daardoor sneller geneigd  
zijn ook op andere boodschappen  
te reageren 

• Kwaliteit van je klantdata stijgt
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C. Welke kansen zijn er? 
Kans 2: Betere reputatie



• Je data wordt inzichtelijk 

• Je bent verplicht alles te registreren 

• Daardoor goed meten wat effecten zijn 

• Leren en bijsturen
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C. Welke kansen zijn er? 
Kans 3: Meer leren



Tips & TricksD.
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D. Tips & Tricks  
Voorbeeld kans gegevens overdragen
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D. Tips & Tricks  
Voorbeeld kans gegevens overdragen
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D. Tips & Tricks  
Voorbeeld kans gegevens overdragen
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D. Tips & Tricks  
Online chat
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D. Tips & Tricks  
Overtuigende tekst: emotie 
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D. Tips & Tricks  
Duidelijk privacy statement
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D. Tips & Tricks  
Contactformulieren splitsen
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D. Tips & Tricks  
Contactformulieren splitsen



!36

D. Tips & Tricks  
Contactformulieren splitsen
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D. Tips & Tricks  
Direct gegevens verzamelen
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D. Tips & Tricks  
Voorbeeld expliciete toestemming
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Meer informatie? 

smartchecked.nl/kvk

Smartchecked helpt met de  

Cookie/Analytics-check up!

http://smartchecked.nl/kvk
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