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Introductie
Na jaren van onderhandelingen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB) in werking getreden en
zal vanaf 25 mei 2018 worden toegepast. De AVGB vervangt de huidige Privacyrichtlijn en heeft directe werking in alle
lidstaten met als gevolg dat de Wet bescherming persoonsgegevens zal worden ingetrokken.
De AVGB brengt aanzienlijke en substantiële veranderingen mee ten aanzien van het verwerken van
persoonsgegevens en introduceert meerdere nieuwe concepten, zoals ‘privacy by design’, ‘privacy by default’ en het
recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het is voor organisaties verstandig om de AVGB tijdig te implementeren,
aangezien de AVGB meerdere zware verplichtingen oplegt die aanzienlijke tijd vereisen om te implementeren.
Van januari 2017 tot en met mei 2018 zullen wij u maandelijkse voorzien van een praktische nieuwsbrief met relevante
veranderingen en de belangrijkste vereisten van de AVGB. Een overzicht met de maandelijkse onderwerpen vindt u
onderaan deze nieuwsbrief.
Het onderwerp deze maand is: de territoriale reikwijdte van de AVGB.

Territoriale reikwijdte
Onder de AVGB wordt de territoriale reikwijdte van de Europese privacywetgeving uitgebreid. Als gevolg van de
uitbreiding van de territoriale reikwijdte van de Europese privacywetgeving zullen diverse organisaties die buiten de EU
zijn gevestigd en niet zijn onderworpen aan de huidige Europese privacywetgeving, vanaf de toepassing van de AVGB
hieraan wel onderworpen zijn. De AVGB vereist dat deze organisaties tijdig reageren om ‘compliant’ te zijn.
Ten eerste is de AVGB van toepassing op organisaties met een vestiging in de EU, indien deze organisaties
persoonsgegevens verwerken in het kader van de activiteiten van een vestiging in de EU (ongeacht of de verwerking
daadwerkelijk in de EU plaatsvindt).
Het concept van ‘vestiging’ moet ruim en flexibel worden uitgelegd. Vereist is een reële en daadwerkelijke activiteit
(een geringe activiteit is voldoende) die via een duurzame vestiging wordt uitgeoefend. De rechtsvorm (bijvoorbeeld een
bijkantoor of een dochteronderneming met rechtspersoonlijkheid) is niet doorslaggevend. Aldus kan de aanwezigheid
van een enkele vertegenwoordiger binnen de EU voldoende zijn.
Het is niet vereist dat de verwerking van persoonsgegevens door de vestiging zelf wordt verricht. Vereist is dat de
verwerking wordt verricht in het kader van de activiteiten van deze vestiging (dit zal vaak samenvallen, maar hoeft altijd
het geval te zijn). Indien de activiteiten van de vestiging en de activiteiten van de moedermaatschappij onlosmakelijk
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met elkaar zijn verbonden (bijvoorbeeld indien de vestiging bestaat om de moedermaatschappij economisch rendabel
te maken), is de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de AVGB.
Aldus is de AVGB van toepassing indien de activiteiten van de vestiging (zoals een bijkantoor of een hangelsagent)
onlosmakelijk zijn verbonden met de verwerking van de persoonsgegevens door een organisatie die buiten de EU is
gevestigd.
Ten tweede is de AVGB van toepassing op een organisatie die niet in de EU is gevestigd indien deze organisatie
persoonsgegevens verwerkt van personen die zich in de EU bevinden en deze verwerking verband houdt met het
aanbieden van goederen of diensten aan personen in de EU, ongeacht of voor de goederen of diensten wordt betaald.
Een non-EU organisatie wordt geacht goederen of diensten in de EU aan te bieden, indien deze organisatie de
intentie heeft haar goederen of diensten aan personen in de EU aan te bieden. De enkele toegankelijkheid van de
website of contactgegevens vanuit de EU of het gebruik van de taal die in het land van vestiging van de organisatie
gebruikelijk is, is in beginsel onvoldoende om de intentie hiertoe aan te nemen. Het gebruik van de taal en/of
munteenheid van één of meer lidstaten, referenties van klanten uit de EU (bijvoorbeeld op de website), het gebruik van
advertenties in zoekmachines die zijn gericht tot één of meer lidstaten en/of het gebruik van een top-level
domeinnaam (zoals .eu of .nl) kan ertoe leiden dat de goederen of diensten worden geacht te zijn aangeboden in de
EU.
Ten derde is de AVGB van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich in de EU
bevinden, door een non-EU organisatie, indien de verwerking verband houdt met het monitoren van het gedrag van
deze personen, voor zover dit gedrag in de EU plaatsvindt.
Er zal sprake zijn van het monitoren van het gedrag indien, onder andere, de personen op het internet worden gevolgd,
en in dat verband verwerkingstechnieken worden gebruikt waarbij een profiel wordt opgesteld, in het bijzonder om
besluiten ten aanzien van de personen te nemen of om hun persoonlijke voorkeuren, gedragingen en opvattingen te
analyseren of voorspellen.
Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk hoe ver het monitoren van gedrag moet gaan om onder het bereik van
de AVGB te vallen. Websites die gebruik maken van zogeheten ‘tracking cookies’ en apps die gebruik monitoren
zullen in beginsel onder de AVGB vallen (voor zover zij persoonsgegevens verwerken). Het Europese Hof van Justitie
heeft recentelijk bepaald dat dynamische IP-adressen onder omstandigheden als persoonsgegevens kunnen worden
aangemerkt. Als gevolg hiervan zijn eigenaren van websites die loggegevens van dynamische IP-adressen bewaren
mogelijk eveneens onderworpen aan de AVGB.

Vervolgstappen
Organisaties doen er goed aan om na te gaan of hun activiteiten onder de territoriale reikwijdte van de AVGB vallen.
Dit geldt temeer omdat de criteria ‘vestiging’ en ‘aanbieden van goederen of diensten’ ruim worden uitgelegd. De
implementatie van de AVGB vergt veel tijd, planning en middelen.
Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.
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