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 Leetijd van ongeveer 5 minuten

Onafhankelijkheidvoorchriften, geheimhoudingplicht en
privacvoorchriften hoeven de elofte van ig data niet in de
kiem te moren, maar nopen wel tot nadenken. Zeker nu hogere
oete dreigen en claim van gedupeerden nooit ver weg zijn, zegt
advocaat Monique van Dijken-euwijk.
Dit artikel i verchenen in Accountant nr. 3, 2014
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Juridiche apecten ig data

ONTWIKKLING

Monique van Dijken-euwijk i advocaat ij NautaDutilh en
gepecialieerd in (toezicht)wet- en regelgeving voor onder meer
financiële intellingen, accountantorganiatie en accountant. Ze
i een expert op het geied van privac en dataecherming in de
reedte zin.

Geloof in het vak

Tegen welke regel loop je al accountantkantoor het eert aan al je zelf
aan de lag gaat met ig data of jouw klanten erover advieert?
"De toezichtwetgeving. Volgen de Wet toezicht accountant moet
een accountantorganiatie een eheerte en integere uitoefening
van haar edrijf waarorgen en de onafhankelijkheid tegenover de
cliënt en de geheimhouding van gegeven veilig tellen."

Hoe tel je dat veilig?
"Je mag gegeven uit het controledoier niet zomaar delen met een
andere dicipline innen de organiatie. Tenzij de cliënt de
accountant ontheft van zijn geheimhoudingplicht door
toetemming te geven. Maar daarij moet de accountant ook nog
elangen van andere takeholder meewegen. Door de
onafhankelijkheidvoorchriften kun je niet zo maar producten
aanieden aan een wettelijke-controlecliënt. n een kantoor kan
zich ook niet afhankelijk maken van een ig data provider al het
daar de wettelijke controle doet."
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Met ig data kunnen accountant niet alleen vattellen of de
jaartukken een getrouw eeld geven, maar ook edreigingen, riico' en
kanen ignaleren. Kun je die toegevoegde waarde dan wel leveren?
"Al je het integreert in de controle i het waarchijnlijk in
overeentemming met de onafhankelijkheidvoorchriften. Nu zie je
dat ig data innen de organiatie nog vaak eentand alone-functie
i."

Cloud
"ij ig data zitten gegeven vaak in de cloud. n in een cloud
kunnen gegeven zich het ene moment evinden in ingapore, het
andere in de Verenigde taten en daarna weer in Zuid-Afrika. De
tate of the art technologie vind je ij provider al Google, IM en
Amazon, Amerikaane ondernemingen, die zijn gevetigd in de
Verenigde taten."

Wat voor juridiche gevolgen heeft dat?
"Voor de eheerte edrijfvoering moeten gegeven goed
echermd zijn en moet je weten waar die zich evinden. In de V
worden privac en data vaak minder goed echermd.
Toezichthouder en partijen in een juridiche procedure kunnen daar
gemakkelijker toegang tot jouw gegeven krijgen dan in de U.
Daarom kun je peroongegeven daar niet zonder meer heen
rengen."

Wat moet je dan?
"Je zou eigenlijk het maximale moeten doen om de gegeven innen
de U te houden. Maar door gerek aan tate of the art technologie
en infratructuur in uropa i dat latig. Zo lang er geen uropee
alternatieven zijn voor Google, IM en Amazon moet je proeren in
het contract met de provider te edingen dat de gegeven innen de
U lijven en de cloud provider tranparant i over de verwerking van
de gegeven."

Privac
Al ik voor een klant een ig data-toepaing ontwikkel om het workflow
management te vereteren, waar moet ik dan opletten?
"Dat je niet alleen de gegeven echermt, maar ook het intellectuele
eigendom goed regelt. Je kunt de klant ijvooreeld een licentie
geven."

Mag ik of die klant peroneelgegeven geruiken om het workflow
management te vereteren?
"Het doel van de data-anale moet 'verenigaar' zijn met het doel
waarvoor de gegeven in eerte intantie zijn verkregen. Workflow
management vereteren, kun je wel zien al al 'verenigaar geruik',
denk ik."

Kun je klantgegeven geruiken om de dientverlening te vereteren?
"Al we ervan uitgaan dat het geruik verenigaar i, zul je daarvoor
nog toetemming nodig heen van de klant."

Zijn er gegeven die je helemaal niet mag verwerken?
"Ja, je mag normaal geproken geen gegeven verwerken over
iemand goddient, levenovertuiging, ra, politieke gezindheid,
gezondheid of ekuele leven."

Maar openare data mag je wel altijd verwerken?
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"Al het om peroongegeven gaat, moet je je daarij houden aan de
privacregel."

Moet ik worden geïnformeerd al mijn peroongegeven worden
verwerkt?
"Ja, je moet voldoende worden geïnformeerd over de verwerking. In
de media he je kunnen lezen dat Google, Faceook, LinkedIn hierin
herhaaldelijk te kort zijn gechoten. In het licht van ig data i het
ook nog van elang dat een data-anale niet mag leiden tot
geautomatieerde eliingen over individuen. Denkaar i dat een
klant van het accountantkantoor ig data geruikt om met klanten
uit een kennelijk riicogeied voortaan geen zaken meer te doen of
alleen tegen onguntiger conditie. Dat mag du niet zo maar."

oete
Wat zijn de riico' al je je niet aan de regel houdt?
"Je rikeert klachten van klanten, werknemer en elangheenden.
etrokkenen kunnen claim indienen en toezichthouder kunnen
oete opleggen. De Autoriteit Financiële Markten ijt zo nu en dan
al door. trak kunnen privactoezichthouder dat ook."

trak?
"r i een U-verordening in de maak die privactoezichthouder de
evoegdheid geeft voor elke overtreding een oete op te leggen ter
grootte van vijf procent van de wereldwijde omzet. Al de uropee
Commiie haar zin krijgt, wordt dit twee procent lager. De
verordening wordt naar verwachting op 1 januari 2015 ingevoerd."

Hoe groot i de kan dat je wordt etrapt?
"Ook de pakkan gaat omhoog. Het kantoor moet al
verantwoordelijke voor de verwerking van peroongegeven
kunnen aantonen dat de privacecherming echt onderdeel
uitmaakt van de edrijfproceen en procedure. Verder moeten
pulieke organiatie en edrijven met meer dan 250 werknemer
moeten daarvoor een privacfunctionari aantellen."

Die oete worden du echt uitgedeeld?
"Ja, ik verwacht dat de toezichthouder de oeteevoegdheid nel
zullen gaan geruiken al preiemiddel om de nieuwe regel op de
kaart te krijgen."
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Data-anale - een poging om de
omen in het o te zien
In deze ijdrage proeer ik orde te cheppen in het
landchap van methoden en technieken voor dataanale ij de gegevengerichte controle. 
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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. 
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'Dit gaat on vak veranderen'
Met data cience kun je limme anale laten
uitvoeren door oftware. DO doet het al dagelijk
voor een aantal klanten. Zagen de accountant
daarmee niet aan de poten van hun eigen
uinemodel? Integendeel, vinden innovatieaanjager Alexander Leppink RA en Richard van
der Pool. 
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Megaclaim dreigt voor Faceook
Faceook hangt mogelijk miljarden aan
chadevergoedingen oven het hoofd in verand
met het ongevraagd oplaan van iometriche
gegeven. 
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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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