Veelgestelde vragen over de AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft implicaties voor zowel burgers van
de Europese Unie (EU) als bedrijven, zoals Eastman, die in de EU actief zijn. De wetgeving is
bedoeld om bescherming te bieden ten aanzien van de gegevens die door bedrijven worden
verzameld, en geeft inwoners van de EU het recht op inzicht in wat er gebeurt met hun
gegevens.
Hieronder vindt u een lijst met vragen die u een algemeen beeld moet geven van wat de AVG
inhoudt en wat de effecten ervan zijn voor u en Eastman:
Wat is de AVG?
AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is een nieuwe Europese
verordening die bedoeld is om de privacywetgeving binnen de Europese Unie te harmoniseren
en de persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen. De AVG treedt in werking op 25 mei
2018. Vanaf dat moment vervangt de verordening diverse wetten die teruggaan tot 1996.
Op wie is de verordening van toepassing?
De verordening is gericht op bescherming van betrokkenen met betrekking tot de verwerking en
doorgifte van hun persoonsgegevens. De betrokkene moet een natuurlijke persoon zijn die
woonachtig is in de Europese Unie. Het gaat dus niet om Europees staatsburgerschap. De AVG
geldt niet voor vennootschappen.
Wat valt er onder persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare
natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn naam, telefoonnummer (werk of privé), e-mailadres (werk
of privé), een ID-nummer, locatiegegevens, creditcardnummers, een online ID of een of meer
factoren die specifiek gelden voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, financiële,
culturele of sociale identiteit van de betrokkene. Deze lijst gaat verder dan wat doorgaans wordt
beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie (PII).
Welke rechten worden er op grond van de AVG toegekend aan betrokkenen?
De verordening geeft een betrokkene:
• het recht op toegang tot zijn/haar gegevens;
• het recht om zijn/haar gegevens te rectificeren;
• het recht om zijn/haar gegevens te laten wissen;
• het recht om de verwerking van zijn/haar gegevens te beperken;
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• het recht om bezwaar te maken.
Op welke rechtsgronden kan Eastman persoonsgegevens verzamelen en verwerken?
• De betrokkene kan zijn/haar toestemming geven.
• De betrokkene gaat akkoord op basis van de uitvoering van een overeenkomst.
• Eastman voldoet aan de wettelijke verplichtingen overeenkomstig EU-recht en het recht
van de lidstaat.
• Eastman beschermt de vitale belangen van een natuurlijke persoon.
• Eastman verricht een taak van algemeen belang zoals vastgelegd in de wetgeving van de
EU of een lidstaat.

•

De gegevensverzameling en -verwerking geschiedt ten behoeve van de
gerechtvaardigde belangen van Eastman of een derde.

Voor wie heeft de AVG gevolgen?
Iedereen die werkt met werknemers, aannemers, leveranciers en klanten die woonachtig zijn in
EU.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van Eastman ingevolge de AVG?
Eastman moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die
rechtmatig, eerlijk en transparant is. Persoonsgegevens moeten worden verzameld voor
specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. De verzameling van persoonsgegevens
moet worden beperkt tot wat noodzakelijk is. Om dit te kunnen doen, moet Eastman weten:
• welke persoonsgegevens worden verzameld;
• waar de persoonsgegevens worden opgeslagen;
• hoelang de persoonsgegevens worden opgeslagen (of wat de criteria zijn om deze
termijn te bepalen);
• wat het doeleinde is van de verwerking (of het gebruik) van de persoonsgegevens;
• wat de rechtsgrond is voor de verwerking van de persoonsgegevens;
• wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens (inclusief derden);
• hoe de persoonsgegevens worden beschermd.

