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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'.
Deze assessments zijn verplicht als een organisatie persoonsgegevens wil gaan verwerken, terwijl het privacyrisico
hoog is. Dit volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De handreiking sluit ook aan bij ISO
31000/31010, de internationale standaard voor risicomanagement.
"De NOREA-handreiking onderscheidt zich op een cruciaal punt van alle andere beschikbare DPIA-handreikingen.
Terwijl in de andere handleidingen risicomanagement een black box blijft, beschrijft NOREA een concrete, praktische
methode om de risico's te beoordelen (risk assessment) en te behandelen (risk treatment). Dit leidt tot doordachte
maatregelen. Bovendien ontstaat voor iedereen een herkenbaar risicobeeld, wat bijdraagt aan een breed draagvlak bij
alle stakeholders van de DPIA. Illustratieve praktijksituaties vereenvoudigen het toepassen van de handreiking", aldus
de beroepsorganisatie.
De handreiking (bestaande uit twee documenten) is de actualisatie van de PIA-handreiking van de NOREAKennisgroep Privacy. De eerder gepubliceerde PIA was nog gebaseerd op de WBP (Wet Bescherming
Persoonsgegevens). De nieuwe DPIA-aanpak sluit dan ook op onderdelen aan op het eerder gepubliceerde NOREA
Privacy Control Framework.
Ook de nieuwe Handreiking DPIA is weer bestemd voor een brede doelgroep, bestaande uit opdrachtgevers en
opdrachtnemers van DPIA's – waaronder de IT-auditor in de rol van adviseur. De aanpak is geschikt voor elk type
organisatie, aldus NOREA.
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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... 
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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... 
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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... 
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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... 

