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De Autoriteit Peroongegeven (AP) i momenteel al organiatie
nog te klein om haar groeiende takenpakket aan te kunnen.
Dat lijkt uit een interview met voorzitter Aleid Wolfen in het
Financieele Daglad, ter gelegenheid van de pulicatie van het
jaarverlag van de AP. Volgen Wolfen kampt de organiatie met
groeipijnen, onder meer omdat de invoering van de uropee
privacwet AVG te veel werk met zich meerengt.
De AP kent al jaren een te hoog ziekteverzuim door een te hoge
werkdruk, aldu Wolfen. De organiatie zou al 275 man in dient
moeten heen, maar heeft momenteel 167 werknemer. "We krijgen
op dit moment van Jutitie wat we vragen, daar heen we nul twit
over. Maar we kunnen niet in één keer met honderd man uitreiden.
Dat kunnen we per jaar niet aoreren".

Niet-naleving wet
Volgen MK-Nederland leeft in het mk 99 procent van de edrijven
de nieuwe privacwet niet na, omdat die te vaag en te vertrekkend
zou zijn. Wolfen vindt het erntig dat MK-Nederland dat zo telt:
"Al je uittraalt: non compliance i de norm, dan tel je je leden
welewut loot aan anctie. We heen gezegd: we gaan niet
onmiddellijk achter de lager of de akker aan. Maar er zijn om
kleine ondernemer die hele gevoelige data heen. Iedereen moet
voldoen aan die privacwetgeving."
Wolfen waarchuwt dat de AP innenkort "tanden gaat laten zien",
en dat onderzoeken minder lang zullen duren. Maar omdat de AVG
nieuw i, i de organiatie tot nu toe vooral ezig geweet met
voorlichten, voordat er maaal oete uitgedeeld gaan worden. r
zouden volgen de AP-voorzitter momenteel wel meerdere
onderzoeken lopen die erieu zijn. Wolfen: "Gelooft u mij: de eerte
oete komen er dit jaar aan."
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NORA puliceert nieuw privac
control framework
NORA, de eroeporganiatie van IT-auditor,
heeft een nieuwe verie van het Privac Control
Framework (PCF) gepuliceerd. 
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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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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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Faceook krijgt privacoete van
vijf miljard
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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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