PRIVACY
Nieuws en achtergrond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere
privacygerelateerde onderwerpen.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

03 september 2021

Werkgevers: 'Gegevens delen om fraude tegen te gaan
mag niet strafbaar worden'
Het door bedrijven delen van persoonsgegevens om fraude tegen te gaan mag
niet strafbaar worden. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW, in reactie
op een wetsvoorstel... 

NIEUWS

30 juli 2021

Amazon krijgt in Luxemburg hoogste Europese
privacyboete ooit
Webwinkelconcern Amazon heeft van de Luxemburgse privacywaakhond
CNPD een boete van 746 miljoen euro gekregen. Het gaat om de grootste
privacyboete die ooit is opgelegd... 

NIEUWS

07 mei 2021

Geheime informatie grote bedrijven belandt steeds
vaker op straat
Gevoelige gegevens van grote bedrijven lekken steeds vaker uit. Het komt
meer voor dat werknemers per ongeluk bedrijfsinformatie laten slingeren,
bijvoorbeeld door... 

NIEUWS

17 maart 2021

Franse privacywaakhond onderzoekt
databescherming app Clubhouse
De Franse privacywaakhond gaat onderzoek doen naar de populaire app
Clubhouse, om te bepalen of het Amerikaanse bedrijf achter de app de
Europese regels voor databescherming... 

NIEUWS

19 januari 2021

Nederland tweede van Europa in aantal gemelde
datalekken sinds invoering AVG
Nederland staat met bijna 67 duizend incidenten op de tweede plek met het
hoogst aantal gemelde datalekken in Europa sinds de invoering van de
Algemene verordening... 

NIEUWS

10 december 2020

Franse privacywaakhond beboet Amazon en Google
De Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google moeten miljoenen
overmaken naar Frankrijk. De Franse privacywaakhond CNIL beboette de
bedrijven voor het schenden van... 

NIEUWS

30 november 2020

Consumentenbond stapt naar de rechter om Googlezaak
De Consumentenbond stapt naar de rechter omdat de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) nog altijd geen besluit heeft genomen over een klacht
van de bond tegen Google... 

NIEUWS

31 juli 2020

NOREA-Handreiking Data Protection Impact
Assessment (DPIA)
NOREA, de beroepsorganisatie van IT-Auditors, heeft een handreiking
gepubliceerd voor het uitvoeren van een 'data protection impact assessment'.


NIEUWS

20 maart 2020

Privacywaakhond: ruimte voor strijd tegen
coronavirus
Overheden en bedrijven moeten de ruimte krijgen om het coronavirus te
bestrijden, en daarom doet de Autoriteit Persoonsgegevens een stap terug. 

NIEUWS

05 maart 2020

UWV bekijkt wettigheid opsporingssystemen voor
fraudeurs
Nu ICT-systemen van de overheid om fraudeurs op te sporen de privacy
blijken te schenden, gaat ook het UWV zijn systemen tegen het licht houden.


NIEUWS

06 februari 2020

Meldingen over datalekken blijven toenemen
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar bijna 27 duizend meldingen
ontvangen over een datalek. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte
van 2018. 

NIEUWS

05 februari 2020

Overheid stopt gebruik antifraudesysteem
Na een uitspraak van een rechter, stopt de overheid met het gebruiken van
het antifraudesysteem SyRI. Volgens de rechter kan het computersysteem,
waarmee de overheid... 

NIEUWS

08 november 2019

EU bezorgd over privacygevoelige overnames
De Europese Commissie gaat overnames die gedreven worden door de wens
om gebruikersgegevens in handen te krijgen, zeer goed bekijken. 

NIEUWS

06 november 2019

AVG krijgt uitzondering voor accountants
Er komt op verzoek van de NBA een uitzondering voor accountants in de
uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), zodat
accountants bijzondere... 

NIEUWS

30 oktober 2019

Facebook bereikt akkoord over Britse boete
Facebook is akkoord gegaan met een boete van 500 duizend pond voor zijn rol
in het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. 

MAGAZINE

20 september 2019

Digitaal
Arnout van Kempen over digitale zaken. 
NIEUWS

18 september 2019

NOREA publiceert nieuw privacy control framework
NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft een nieuwe versie van
het Privacy Control Framework (PCF) gepubliceerd. 

NIEUWS

16 augustus 2019

Merendeel accountantskantoren voldoet niet geheel
aan AVG
Nog lang niet alle accountantskantoren voldoen volledig aan de AVG. Hoewel
informatiebeveiliging meer aandacht krijgt, blijkt er nog veel ruimte te zijn
voor verbetering. 

NIEUWS

09 augustus 2019

Megaclaim dreigt voor Facebook
Facebook hangt mogelijk miljarden aan schadevergoedingen boven het hoofd
in verband met het ongevraagd opslaan van biometrische gegevens. 

OPINIE

07 augustus 2019

Privacy: de Belastingdienst als nieuwe Facebook?
De Belastingdienst is regelmatig in het nieuws met privacy-schendingen. Al
weer jaren geleden kreeg de dienst van de Hoge Raad een tik op de vingers,
over het verzamelen... 

NIEUWS

24 juli 2019

Facebook krijgt privacyboete van vijf miljard
Facebook betaalt de Amerikaanse marktwaakhond FTC een boete van vijf
miljard dollar wegens verschillende privacyschandalen. Het gaat om de
hoogste schikking die... 

NIEUWS

11 juli 2019

RSM: '270.000 eigenaren van familiebedrijven dreigen
privacy te verliezen'
Vanaf januari 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun
(in)directe eigenaren te registreren. Dit leidt tot privacyproblemen voor
eigenaren van... 

NIEUWS

25 april 2019

Facebook houdt rekening met miljardenboete
Facebook rekent op een boete van zeker 3 miljard dollar van de Amerikaanse
toezichthouder FTC. 

NIEUWS

04 april 2019

Autoriteit Persoonsgegevens worstelt met capaciteit
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is momenteel als organisatie nog te
klein om haar groeiende takenpakket aan te kunnen. 

NIEUWS

12 maart 2019

KvK stopt verkoop adresgegevens
De Kamer van Koophandel (KvK) stopt met het doorverkopen van bestanden met namen en adressen van zzp'ers en
bestuurders. De KvK laat weten te stoppen met het zogeheten... 
NIEUWS

25 januari 2019

95 duizend klachten na invoering privacywet
Bij toezichthouders in de EU-landen zijn de afgelopen acht maanden meer
dan 95 duizend klachten binnengekomen over schending van de Europese
wet voor privacy- en... 

NIEUWS

24 januari 2019

Google in beroep tegen Franse boete
Google gaat in beroep tegen een Franse boete van 50 miljoen euro. 

NIEUWS

22 januari 2019

Boete van 50 miljoen voor Google in Frankrijk
Google heeft in Frankrijk een boete van 50 miljoen euro gekregen. Volgens de
Franse privacywaakhond CNIL is de techgigant niet open genoeg over de
gegevens die er... 

MAGAZINE

14 december 2018

Digitaal
Welke digitale bronnen zijn voor accountants nuttig, handig of vermakelijk? Arnout van Kempen doet elk kwartaal een
greep. 
NIEUWS

13 december 2018

Bijna tienduizend klachten over privacyschending
Bijna tienduizend mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacyklacht
ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Toon meer berichten

