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Accountantkantoren en hun klanten moeten verwerkte
peroongegeven goed eveiligen en 'datalekken' melden op
traffe van een fike oete, zo zagen wij in deel 1 van dit tweeluik
over privac. De toezichthouder mag ook oete uitdelen al de
privacwetgeving op andere manieren wordt overtreden. Waar
moeten accountant of hun cliënten ind kort extra op letten?
en groot deel van de edrijven voldoet niet aan de regel voor de
echerming van peroongegeven, zo lijkt uit een recent
onderzoek van PwC.
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Voor wie wil weten hoe een accountantkantoor of edrijf moet
omgaan met peroongegeven, vormen de privacverklaringen van
na.nl en accountant.nl een goed oriëntatiepunt. De NA elooft
gegeven alleen te geruiken voor de afgeproken doelen en zal die
gegeven niet met anderen delen en zorgvuldig eveiligen. Net al
ij veel kantoren en edrijven vraagt de NA gegeven om dienten
te kunnen verlenen. De eroeporganiatie laat de gegeven, email of andere erichten niet langer op dan de wet toetaat.
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De aonnee van de nieuwrieven taan uiteraard ook in een
etand. Onder aan iedere nieuwrief taat een link, waarmee de
ontvanger zich, zoal het hoort, in één klik kan afmelden al
aonnee. NA-leden kunnen zich ook afmelden via hun ledenprofiel
op MijnNA.nl. De NA en accountant.nl geven verder aan hoe de
gegeven worden eveiligd en welke gegeven u ongemerkt
prijgeeft al u de weite ezoekt.
Overigen heeft u volgen de wet het recht om uw gegeven in te
zien, te corrigeren en te verwijderen.

Cookie
Vrijwel alle weite heen op de openingpagina een
cookieverklaring, een om hinderlijke alk die vraagt of u een
cookie wilt.
Cookie zijn kleine tektetandje die tijden het ezoek aan een
weite worden opgelagen op de computer, talet of moiele
telefoon. Dankzij deze etandje kan de weite de ezoeker
herkennen en ijhouden waar zijn elangtelling naar uitgaat.
Meetal worden ze geruikt om de weite 'te analeren en te
vereteren' en om advertentie te laten zien. Adverteerder plaaten
nu eenmaal graag cookie om een gerichter aanod te kunnen doen.
Al uw kantoor of klant zich preenteert of verlag doet van een
geeurteni met een video worden ook vaak cookie geplaatt.
om mogen cookie zonder toetemming worden geplaatt. Dat
mag ijvooreeld al de cookie noodzakelijk i om de weite te laten
werken of de gevraagde dient uit te voeren. Denk aan een inlogcookie voor internetankieren. Het mag ook om de kwaliteit of
effectiviteit van de weite te vereteren, mit de gegeven niet
worden geruikt om ijvooreeld een profiel van uw internetgeruik
op te tellen. ovendien mogen de vergaarde gegeven niet worden
doorgegeven aan andere edrijven.
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Privac-advieur Herman raam van Privon, die de NA advieerde:
"Door het techniche karakter heeft de eigenaar van de weite vaak
niet door welke cookie nu precie worden geruikt. Maar dat
ontlaat je niet van je verantwoordelijkheid. De verantwoordelijke
moet hierover goede afpraken maken en een en ander laten
toeten."

moelenoek

'Wie een
Accountantkantoren en edrijven
'moelenoek' op de
heen allemaal een klanten- en
kantoorite wil
peroneeletand. Klanten en
zetten, moet
werknemer geven meetal in kleine
toetemming vragen
lettertje toetemming om hun gegeven aan de
te verwerken al zij een dient afnemen of medewerker.'
in dient gaan. Wie een 'moelenoek'
van het team op de kantoorite wil zetten, moet daarvoor met zo veel
woorden toetemming vragen aan de partner en medewerker.
Normaalgeproken moet degene die verantwoordelijk i voor de
verwerking van de gegeven de verwerking aanmelden ij de
Autoriteit Peroongegeven. In die aanmelding taat in grote lijnen
hetzelfde al in de privacverklaring op deze ite. Maar ij de meet
geruikelijke verwerkingen i aanmelden niet nodig.
Accountant, andere financiële dientverlener en juridiche
dientverlener heen een vrijtelling van de aanmeldplicht. Maar
ommige klanten moeten du melden.

Privémail lezen
De vraag of je al werkgever de e-mail van werknemer mag lezen,
werd onlang weer een eantwoord door het uropee Hof voor de
Rechten van de Men. Het principe i duidelijk: in eginel mag je de
mail niet lezen. Maar dit elektronich riefgeheim i niet aoluut.
Onder epaalde omtandigheden i meelezen du toegetaan.
Het uropee Hof vond het onlang geen
'In eginel mag je
ongeoorloofde inreuk op de privac,
mail van
omdat de werknemer het duidelijke
werknemer niet
verod had overtreden om de pullen van
lezen. Maar dit i niet
de zaak te geruiken voor
aoluut.'
privédoeleinden. De werkgever keek een
week lang mee in het Yahoo Meenger-account van de werknemer.
De werknemer had gezegd dat hij dit account geruikte om vragen
van klanten te eantwoorden en de werkgever mocht er du van
uitgaan dat het een zakelijk account wa. In de ontlagprocedure
geruikte hij een trancript van alle erichten. Omdat de de inhoud
van de privéerichten aan roer en verloofde geen rol peelde, kan
het meelezen in dit geval door de eugel.
Het lezen van e-mailerichten kan (volgen de kantonrechter) ook
geoorloofd zijn al:
er verdenkingen etaan dat meerdere werknemer etrokken zijn ij
malveratie;
het controleren van de e-mailerichten noodzakelijk en proportioneel
i;
er geen minder elatend controlemiddel voorhanden i.

Veilige cloud
Werken in de cloud, zoal online oekhouden of het exploiteren van
een weite, houdt in dat er (ook) peroongegeven worden
vertuurd. Daarij moet je ervoor zorgen dat die peroongegeven
voldoende worden echermd en dat i ind kort een tuk
onoverzichtelijker.
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Herman raam: "In de cloud worden veel gegeven verwerkt op of via
uitenlande erver. Maar peroongegeven die de uropee Unie
verlaten mogen alleen naar landen die een paend
echermingniveau ieden. Al dat niet het geval i kunnen die
gegeven alleen onder epaalde voorwaarden worden doorgegeven."
Tot oktoer 2015 konden edrijven zich ijvooreeld aanluiten ij
het afe Haror agreement om te zorgen dat de verwerking in de
Verenigde taten voldoet aan de eien van een paend
echermingniveau. Het uropee Hof van Jutitie heeft dit verdrag
met de Verenigde taten ongeldig verklaard. Onder meer omdat de
Amerikaane overheid op grote chaal peroongegeven verwerkt
van uropeanen.
ind januari ereikten de uropee
'Je moet met je ITCommiie en de Verenigde taten een
leverancier regelen
principeakkoord over een nieuw verdrag:
dat de gegeven
U-U Privac hield. De tekt van dit
alleen worden
verdrag i nog niet ekend, maar volgen
verwerkt in een land
de uropee Commiie heeft miniter
en door een partij die
van uitenlande Zaken zwart op wit
voldoende
eloofd dat de Amerikaane autoriteiten
echerming iedt.'
niet meer maaal gegeven van
uropeanen zullen verwerken. De uropee
peroongegevenechermingautoriteiten eoordelen momenteel
of die elofte tand houdt onder een nieuwe Amerikaane regering.
Het nieuwe verdrag taat du nog niet vat. Volgen critici tellen de
waarorgen - voor zo ver ekend - niet veel voor en i "de keizer zijn
kleren aan het paen".
Voorlopig moeten edrijven zich nog even ehelpen met
alternatieven, zoal modelcontracten en inding corporate rule.
Herman raam: "Je moet met je IT-leverancier regelen dat de
gegeven alleen worden verwerkt in een land en door een partij die
voldoende echerming iedt. Al organiatie lijf je namelijk zelf
verantwoordelijk voor de echerming van de peroongegeven die
je verwerkt of laat verwerken."

Meer informatie
Autoriteit Peroongegeven
Cookiewetgeving
Leidraad voor de AA aflevering 103
Privon
Zelf privacverklaring maken

Zie ook deel 1 van dit privactweeluik.
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Merendeel accountantkantoren voldoet niet geheel
aan AVG
Nog lang niet alle accountantkantoren voldoen volledig aan de AVG. Hoewel
informatieeveiliging meer aandacht krijgt, lijkt er nog veel ruimte te zijn voor
veretering. 

 x6
OPINI

07 augutu 2019

Privac: de elatingdient al nieuwe Faceook?
De elatingdient i regelmatig in het nieuw met privac-chendingen. Al weer
jaren geleden kreeg de dient van de Hoge Raad een tik op de vinger, over het
verzamelen van kentekenplaatgegeven van auto'. 
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24 juli 2019

Faceook krijgt privacoete van vijf miljard
Faceook etaalt de Amerikaane marktwaakhond FTC een oete van vijf miljard
dollar wegen verchillende privacchandalen. Het gaat om de hoogte chikking
die de toezichthouder ooit trof met een edrijf. Ook wordt Faceook verplicht een
onafhankelijke commiie in te tellen voor privaczaken. 
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RM: '270.000 eigenaren van familieedrijven dreigen
privac te verliezen'
Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtperonen verplicht om hun
(in)directe eigenaren te regitreren. Dit leidt tot privacprolemen voor eigenaren
van familieedrijven. 
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'Nog teed prolemen met privacwet AVG'
Veel edrijven kampen ijna een jaar na invoering van de nieuwe uropee
privacregel in de Algemene Verordening Gegevenecherming (AVG, of GDPR in
het ngel) nog met prolemen met de uitvoering van de richtlijn. 
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).
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