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Alleen nog doelgericht informatie vann klanten verzamelen

Aanstaande vrijdag wordt de Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG)

van kracht. De aanscherping en

uniformering van de privacywet heeft voor

bedrijven nogal wat gevolgen.
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Leeuwarden | ,,We plaatsen, zoals
vereist is, een privacy-statement op
de website. We willen begrijpelijk
maken wat er in de nieuwe wetge-
ving staat en transparant zijn in hoe
wij daarmee omgaan. Zoals je ziet is
het toch alweer vier pagina’s gewor-
den: het blijft moeilijk om kort maar
volledig te zijn”, vertelt Johan Harke-
ma in zijn werkkamer in Leeuwar-
den. Sinds november 2017 is Harke-
ma aan de slag als Information Security
& Data Privacy Officer bij NDC Media-
groep, uitgever van onder meer
Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant,
Dagblad van het Noorden en tientallen
huis-aan-huisbladen in het Noorden.

Vrijdag wordt de AVG van kracht
inheel Europa.Althans, bijna alle EU-
landen. Acht lidstaten hebben de
deadline niet gehaald voor het om-

zetten van nieuwe Europese wetge-
ving rond privacy- en gegevensbe-
scherming in nationale wetten. Uit
onderzoek blijkt dat ook bedrijven
niet altijd klaar zijn om te kunnen
aantonen welke persoonsgegevens
ze verzamelen en hoe die worden ge-
bruikt en beveiligd. Volgens Harke-
ma is NDC erwel klaar voor. ,,Wewil-
len het goed geregeld hebben, en dat
hebben we. Maar je kunt altijd meer
doen. Uiteindelijk is de 25e ookmaar
een datum.”

NDC heeft potentieel met veel
mensen te maken die een beroep
kunnen doen op de AVG om teweten
wat het bedrijf aan persoonsgege-
vens heeft. Om daarop snel een ant-
woord te kunnen geven, komt er een
modelbrief op de website. ,,Als ie-
mand vraagt: laat maar zien wat je
hebt van mij, dan wil je voorkomen
dat je alle systemen afmoet struinen.
Is iemand bij ons alleen bezorger ge-
weest, dan geeft die dat aan en zoe-
ken we gericht. Is het een abonnee,

danwetenwe direct waarwemoeten
zijn. En beiden kan natuurlijk ook.”

Niet alleen voor klanten of de ze-
venhonderd werknemers van NDC
moet de gegevensopslag transparant
zijn. Ook aan de controlerende in-
stantie Autoriteit Persoonsgegevens
moet verantwoording kunnen wor-
den afgelegd. Er hangen boetes van
twintig miljoen euro of een bedrag
tot 4 procent van de omzet aan vast.
Alhoevenkleinebedrijvenenzzp’ers
niet direct een controleur te ver-
wachten (zie kader).

Harkema merkt op zijn post-hbo-
opleiding privacymanagement dat
collega-studenten diewebinars en se-
minars geven aan het bedrijfsleven
worden overstelpt met aanmeldin-
gen. ,,Er is veel verwarring onder
mkb’ers over hoe ze hun zaken moe-
ten regelen. Ze kunnen het zich vaak
financieel niet veroorloven daarvoor
iemand in dienst te nemen. Het gaat
er volgens mij vooral om dat je goed
nadenkt over wat je met persoonsge-
gevens doet. Die overwegingenmoet
je vastleggen en de redenering moet
te volgen zijn.”

Bescherming onder de loep
NDC maakt al gebruik van firewalls,
antivirus- en anti-malwaresoftware
om persoonlijke gegevens en be-
drijfsinformatie te beschermen. Die
digitalemurenzijnmethet oogopde
AVG nog een keer bekeken. Een paar
servers hebben een update gehad.
,,En we hadden voor het aansturen
van de drukpers vorig jaar nog een pc
staan met Windows XP. Die compu-
terwas geïsoleerd en niet te bereiken
van buitenaf,maarwe hebben er des-
ondanks Windows 10 opgezet”, zegt
Harkema.

De uitgeverij start een campagne
omwerknemers (nog eens) ophuisre-
gels voor gegevensbeveiliging te wij-
zen. Dat betekent onder meer:
schermbeveiliging aanzetten, zorg-
vuldig omgaan met persoonsgege-
vens, geen onbevoegden in het be-
drijfspand laten, geen gebruik ma-
ken van openbare wifi-verbindingen
en e-mail niet onbeheerd open laten
staan. ,,En ik sluit elke presentatie
aan personeel af met de boodschap:
stel 2-factor authenticatie in. Dat is
een extra slot op de deur. Dan heeft

een dief niet de beschikking over de
tweede sleutel.” Bij 2-factor authenti-
catie heb je voor het inloggen zowel
een wachtwoord als een code nodig.
Die laatste wordt bij het aanmelden
naar je telefoon verstuurd. Mogelijk
wordt ook het gebruik van werkmail
voor communicatie een verplichting
bij NDC.

Wat heb je van mij?
Het recht tewetenwat eenbedrijf van
jou weet, is onderdeel van de AVG.
Maar het is niet nieuw, zegtHarkema.
In de meeste gevallen beschikt NDC
Mediagroep enkel over de NAW-gege-
vens als huisadres en bankrekening-
nummer van abonnees. Als er een
aanmelding is voor een nieuwsbrief
zijn er een e-mailadres, mogelijke in-
teressegebieden en telefoonnum-
mersbekend.Burgers, bedrijven, oud-

werknemers hebben een ‘recht op
vergetelheid’: ze kunnen vragen de
gegevens te wissen. ,,Dat gaat wel pas
in werking als ze geen relatie meer
met ons hebben. En dan ook nog niet
altijd: financiële gegevensmoetenwe
bijvoorbeeld zeven jaar bewaren.
Wettelijk gezien kunnen we die dus
niet direct weggooien.”

De basis van het NDC-beleid is
voortaan dat er alleen doelgericht in-
formatie vanmensen zal worden ver-
zameld. ,,Je mag niet alles bewaren.
Je moet gerichter toestemming vra-
gen voor het opslaan van bepaalde
gegevens. Als we een winactie in de
krant hebben en de prijs wordt be-
schikbaar gesteld door een andere
partij, danmoet je de deelnemer vra-
gen of zijn gegevens doorgegeven
mogen worden. Dat mag niet onge-

merkt. En wij sluiten, met bijvoor-
beeld reisorganisaties, dan ook apar-
te overeenkomsten dat ze in lijn met
de wet met die gegevens omgaan.”

Harkema vervolgt: ,,Met de groei
van internet is,meestal uit goedewil,
steeds vaker gevraagd: mogen we je
gegevens hebben om je beter te be-
dienen? Daar komt nu verandering
in: je moet een doel hebben voor de
gegevens. Wil iemand de nieuws-
brief? Dan vragen we geen geboorte-
datum meer. Dat je attent wilt zijn
door een mailtje te sturen op ie-
mands verjaardag, dat dient het doel
namelijk niet. Wat in dit geval alleen
relevant is, is of iemand18 jaar of ou-
der is.”

NDC heeft met het oog op de AVG
de werkwijze van de marketingafde-
ling al aangepast. En als er voor be-
staande gegevens nog geen specifie-
ke toestemming is, danwordt er con-
tact gezocht. ,,Daarbij geldt: zonder
positieve reactie, geen toestem-
ming.”

Persvrijheid?
NDC Mediagroep heeft als uitgever
met een bijzonderheid in de privacy-
wetgeving temaken: de persvrijheid.
Journalistieke, wetenschappelijke,
historische, artistieke en literaire
vrijhedenhebbeneenuitzonderings-
positie indeAVG. ,,Als jemet jenaam
in de krant staat, geldt het recht van
vergetelheid niet. We krijgen wel
eens een verzoek om een naam of fo-
to te verwijderen. Daar gaan we niet
op in, tenzij het heel schadelijk is
voor de persoonlijke levenssfeer.
Dan overwegen we misschien an-
ders.” Zo kreeg een hbo-student die
de vermelding van zijn lagere vmbo-
diploma in een online bericht verwij-
derd wilde zien, nul op het rekest.

Harkemamerktnogopdat dewet-
gever bewust voor een grijs gebied
heeft gekozen bij grootschalige ver-
werking van persoonsgegevens. Wat
wordt gedeeld wereldwijd en voor
wie dat allemaal bereikbaar is, is de
afgelopen jaren flink veranderd. En
dat zal de komende vijf jaar niet an-
ders zijn. ,,Vanuit praktijksituaties
zal er na 25 mei jurisprudentie over
moetenontstaanoverwatwel enniet
mag. NDC wil gegevens goed behan-
delen,maarniet het knapste jongetje

van de klas zijn. We blijven ook een
commercieel bedrijf.”

Vakbondscontributie
Werknemers van NDC kunnen alWerknemers van NDC kunnen al
merkendathetbedrijf de regelsheeft
aangescherpt rond privacy. De vak-
bondscontributie werd bij journalis-
ten automatisch bruto afgeschreven
na aanmelding bij de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (NVJ).
Dit spraken vakbond en uitgever in
het verleden af, het bedrijf maakte
het lidmaatschapsgeld over. ,,Dat
doen we nu niet meer automatisch.
NDCheeft een relatiemet haar werk-
nemers via een arbeidsovereen-

komst. Wij hoeven niet te weten dat
iemand lid is van de vakbond endaar-
over afspraken temakenmet de NVJ.
Als iemand de afschrijving in stand
wil houden,moet daar eerst toestem-

ming voor gegeven worden.”
NDCzegt ergkritisch te zijn opop-

slag van de bijzondere persoonsgege-
vens: zoals gezondheidsstatus, lid
van een kerkgenootschap of vak-
bond, en medische en strafrechtelij-
ke gegevens. ,,Ook het lidmaatschap
van een kerkgenootschap van een
abonnee van het Friesch Dagblad zul-
len we niet vastleggen. En als we dat
wel weten, dan verwijderen we het”,
zegt Harkema. ,,Al met al kost deze
wet geld en tijd: mijn functie en op-
leiding, de aanschaf van andere soft-
ware en de communicatie naar het
personeel. Maar als het een goed doel
dient, dan mag het wat kosten.”
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