30/10/16

13u30-15u, auditorium

Sessie 2:
Werking en organisatie

•
•
•
•
•

Bavo Van den Heuvel
Deze sessie biedt een antwoord op vragen als:
Welke uitdagingen staan de functionaris voor
gegevensbescherming (data protection officer) te wachten?
In hoeverre is dit nieuw t.o.v. wat we al kennen?
Welke inhaalbeweging dient er gemaakt te worden?
Brengt investeren in (persoons)gegevensbescherming op ?
Wat met onze belangrijke 'oude toepassingen' die we
niet direct gaan vervangen?

1
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7 n o v e m b e r 2 0 1 6 VA C G e n t
Studiedag over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(aka GDPR)
Impact op werking en organisatie

Bavo Van den Heuvel (CIPP/E, CIPT, CIPM) voor
Cranium Applied Privacy NV

www.cranium.be

B a v o Va n d e n H e u v e l - C u r r i c u l u m Vi t a e
Director of Product
Innovation
Managing Partner
bavo@cranium.be
+32 476 36 47 80

Background
Bavo has over 20 years of professional
experience and holds a MS in Commercial
Engineering and a University Degree of
Approved Tutor.
Is CIPP/E, CIPM, CIPP/IT certified and obtained
the certification as ISO27001 Lead Auditor,
Forensic Computer Auditor and Prevention
Advisor (level 3). Is Faculty Member and Fellow
of Information Privacy at the IAPP.
Speaks fluent Dutch and English and has
professional working proficiency in German and
French.

Professional Experience

(Inter)national speaker on applied privacy

Since 2004 officially appointed Data Protection
Officer by the Belgian DPA for various
governmental institutions, both federal, Flemish
and local.

Approved trainer for the International
Association of Privacy Professionals (IAPP)

Leading integral privacy law implementation
projects for government and industry.

Co-owner and trainer at Data Protection
Institute

Performing GDPR compliance assessments for
several startups handling a variety of personal
and sensitive data.
Providing awareness training to end users.
Legal advice on applying Belgian privacy law.
Technological advice to be compliant with
privacy law from inception to delivery.
Experience in providing courses on the
implementation of data protection / privacy
practices.

Domains
Data Protection and Privacy – Information
Security Auditing – Legal Advice – Risk Analysis
– Computer Forensics – Biometrics – Applied
Cryptography
Industries
Government – Utilities – Start-Ups – Life
Sciences - Healthcare
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Deel 1

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Artikel 32 Beveiliging van de verwerking

1. Rekening houdend met de stand
van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de
aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico's voor de
rechten en vrijheden van personen,
treffen de
verwerkingsverantwoordelijke en
de verwerker passende technische
en organisatorische maatregelen
om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen,
die, waar passend, onder meer het
volgende omvatten:
a) de pseudonimisering en
versleuteling van
persoonsgegevens;

b) het vermogen om op
permanente basis de
vertrouwelijkheid, integriteit,
beschikbaarheid en veerkracht van
de verwerkingssystemen en
diensten te garanderen;
c) het vermogen om bij een fysiek
of technisch incident de
beschikbaarheid van en de
toegang tot de persoonsgegevens
tijdig te herstellen;
d) een procedure voor het op
gezette tijdstippen testen,
beoordelen en evalueren van de
doeltreffendheid van de technische
en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de verwerking.

100% beveiliging bestaat niet, hou
rekening met:
•

Stand van de techniek

•

Uitvoeringskosten

•

Aard, omvang, context,
doeleinden

•

Risico’s voor rechten en
vrijheden personen

=> verantwoordelijke en verwerker
nemen:
•

Passende technische en
organisatorische maatregelen

Onder andere: pseudonimisering,
versleuteling, CIA (plus
veerkracht), herstel na incident,
regelmatig evalueren.

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Artikel 32 Beveiliging van de verwerking

2. Bij de beoordeling van het
passende beveiligingsniveau wordt
met name rekening gehouden met
de verwerkingsrisico's, vooral als
gevolg van de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of
ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte gegevens,
hetzij per ongeluk hetzij
onrechtmatig.
3. Het aansluiten bij een
goedgekeurde gedragscode als
bedoeld artikel 40 of een
goedgekeurd
certificeringsmechanisme als
bedoeld in artikel 42 kan worden
gebruikt als element om aan te
tonen dat dat de in lid 1 van dit
artikel bedoelde vereisten worden
nageleefd.

4. De
verwerkingsverantwoordelijke en
de verwerker treffen maatregelen
om ervoor te zorgen dat iedere
natuurlijke persoon die handelt
onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke of
van de verwerker en toegang heeft
tot persoonsgegevens, deze
slechts in opdracht van de
verwerkingsverantwoordelijke
verwerkt, tenzij hij daartoe
Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk
is gehouden.

Hou hierbij rekening met:
•

Verwerkingsrisico’s, bij
vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of
ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte
gegevens, hetzij per ongeluk
hetzij onrechtmatig.

•

Gedragscode of
certificeringsmechanisme kan
compliancy aantonen.

•

Medewerkers van (vvdv of
verwerker) mogen enkel
verwerken in opdracht van vvdv

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten

Inhoud register (per
verwerking)
(Ook elke verwerker moet dit
doen)
•

Contactgegevens
verwerkingsverantwoordelij
ke en DPO

•

Doeleinde(n)

•

Soort persoonsgegevens

•

Ontvangers
persoonsgegevens

•

Is er doorgifte naar
buitenland (EU en buiten
EU)

Register kan bv in xls: zie
checklist, als je het maar
onderhoudt!

•

Bewaringstermijnen (in lijn
met je archiefbeheersplan)

Hou dit klaar voor de DPA!

•

Overzicht van de
beveiligingsmaatregelen

Vrijstelling: minder dan 250
personen in dienst, doch niet
bij systematische verwerking
van persoonsgegevens geen
vrijstelling.

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Art 4 12) "inbreuk in verband
met persoonsgegevens": een
inbreuk op de beveiliging die
per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot
de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte
gegevens;

•

Per ongeluk of op
onrechtmatige wijze

•

Gevolgen:
• Vernietiging
• Verlies
• Wijziging
• Ongeoorloofde
verstrekking of
toegang

•

Op allerlei soorten
verwerkingen van
persoonsgegevens

•

! Uw verwerker(s) moeten u
als
verwerkingsverantwoordelijk
e hierover ook informeren

Kwetsbaarheden en bedreigingen:
•

Niet gepatcht systeem:
webserver, toepassing, Office,
OS…

•

Vernietiging: door virus gewist
of onbeschikbaar, backup was
leeg,…

•

Wijziging: een DBA wijzigt hele
DB en backup werkt niet, er is
geen logging op wijzigingen, …

•

Ongeoorloofde toegang: Na
major update werkt
toegangsbeheer niet meer juist,
rollen zijn fout ingeregeld, FTP
dump op webpagina

•

Ook social engineering!

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Hoe op de hoogte zijn?

Preventief:

Hoe reageren?

•

Gewone
incidentmeldingsprocedures
door medewerkers => update
deze

•

Privileged access
management: CyberArk,
Bomgar

•

Discreet

•

Wis geen sporen

Geautomatiseerde monitoring
van systemen: patching,
vulnerabilities, opkuisen RBAC

•

DLP: op uitgaand verkeer

•

Dijk verder misbruik in

•

Penetration testing

•

Doe eens Google hacking op je
eigen sites, incl alle
subdomains

•

Source code review

Onderzoek window of
exposure

•

•

DB activity monitor

Vul incident rapport in, DPA
kan dat opvragen

•

Zelf pro-actief gaan zoeken

•

•

•

Worst case: zelf re-actief gaan
zoeken, zo nodig forensisch
onderzoek laten doen

Mystery shopper op
callcenter of via email

Neem mitigerende
maatregelen

•

Encryptie waar relevant en
mogelijk

•

Bereid melding aan DPA
voor

•

•

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Artikel 33 Melding van een inbreuk in verband met
p e r s o o n s g e g e v e n s a a n d e D PA
Melding aan DPA:

Inhoud melding:

•

a) de aard van de inbreuk…,
categorieën van
betrokkenen … bij
benadering, het aantal
betrokkenen…;

Binnen 72h, “tenzij het niet
waarschijnlijk is dat de
inbreuk in verband met
persoonsgegevens een
risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van
natuurlijke personen”

•

Bij vertraging: motiveer

•

Een eerste melding is
belangrijk, alle info moet er
dan nog niet per se zijn, het
mag in stappen volgens de
vordering van je onderzoek

b) contactinfo: DPO of andere
SPOC;

c) de waarschijnlijke gevolgen
van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens;
voorbeelden:…
d) de maatregelen … om de
inbreuk … aan te pakken,
waaronder, in voorkomend
geval, de maatregelen ter
beperking van de eventuele
nadelige gevolgen daarvan.
Voorbeelden:…

CRANIUM APPLIED PRIVACY

“tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in
verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen”
Encryptie van een zipbestand met
wachtwoord 1234 op een gewone
usb-stick is niet de oplossing
=> Vinder heeft oneindig aantal
mogelijkheden, we weten niet wat
op de stick staat, we weten niet
met zekerheid de complexiteit van
het gebruikte wachtwoord, we
weten niet of men het ooit zal
kraken, we weten niet wat er
verder mee zal gebeuren

Een usb-stick met cryptohardware, met gekende inhoud,
met zekerheid over complexiteit
wachtwoord die na 10 pogingen of
zo gauw hij op internet komt
zichzelf delete
=> Onwaarschijnlijk dat dit een
risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden

Meer over Cryptografie en Privacy:
https://iapp.org/about/person/
0011a00000DlIEpAAN/ presentatie:

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Artikel 25 Gegevensbescherming door ontwerp en
door standaardinstellingen
Aka “Privacy By Design” en “Privacy
By Default”

Slechts verwerken wat noodzakelijk is
voor doeleinde:

Bij het bouwen van een toepassing ,
zowel bij de bepaling van de
verwerkingsmiddelen als bij de
verwerking zelf: de passende
beveiligingsmaatregelen nemen:

•

Naar hoeveelheid

•

De mate waarin ze worden verwerkt

•

Periode van opslag en toegang in
die periode

•

Data minimalisatie

•

Pseudonimisering

•

Waarborgen inbouwen

=> Zodat de persoonsgegevens niet
zonder menselijke tussenkomst voor
een onbeperkt aantal natuurlijke
personen toegankelijk worden gemaakt.

•

Andere beveiligingsmaatregelen (zie
ook Art 32)

“Default” is het zo privacy-vriendelijk
mogelijk, minder privacy-vriendelijk
dient de gebruiker zelf voor te kiezen.

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Adviezen bij Artikel 35
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Verwerking, zeker bij nieuwe
technologie. Plus hoog risico door:
•

Aard

•

Omvang

•

Context en doeleinden

⇒ effectbeoordeling alvorens
verwerking te starten.
Uw DPO adviseert u
DPA zal zorgen voor lijst van verplichte
en vrijgestelde verwerkingen: wacht dat
niet af!

Verplicht als:
•

systematische en uitgebreide
beoordeling van persoonlijke
aspecten, gebaseerd op
geautomatiseerde verwerking,
incl profilering = > besluiten
met rechtsgevolgen of die op
vergelijkbare wijze treffen;

•

grootschalige verwerking van
bijzondere categorieën van
persoonsgegevens (art 9 1. en
10)

•

stelselmatige en grootschalige
monitoring van openbaar
toegankelijke ruimten.

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Adviezen bij Artikel 35
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

(Persoons)gegevens
Bescherming(s)
Effect

Inhoud van de beoordeling:
• Beoogde verwerkingen en
doeleinden beschrijven

Beoordeling

• Beoordeling van de
noodzaak en de
evenredigheid vs de
doeleinden

Engels: DPIA:

• Beoordeling van risico’s

Data

• Opsomming mitigerende
maatregelen

Protection
Impact
Assessment

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Functionaris voor gegevensbescherming: ook bij
verwerker

•

Art 4 8) "verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan
die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

•

Art 37 3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie of overheidsorgaan is, kan
één functionaris voor gegevensbescherming worden aangewezen voor verschillende dergelijke instanties of organen,
met inachtneming van hun organisatiestructuur en omvang.

⇒ Een overheidsinstantie kan dus ook verwerker zijn (voor een andere overheidsinstantie)
⇒ DPO rol is ernstig te nemen: (art 37 38 39)
• Onafhankelijk optreden
• Geen instructies van verwerker zelf
• Melding van inbreuken aan verwerkingsverantwoordelijke
• Geen conflict of interest met andere functie(s)
• Adviseren ivm beveiligingsmaatregelen om compliant te zijn
• …

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Deel 2

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Inhaalbeweging

Inventaris persoonsgegevens:
•

Wat zijn persoonsgegevens?
(Art 4 1)

•

Niet enkel in je “core
toepassingen”, ook in:
• Office documenten
• HR / Welzijn op het
werk
• CRM
• Geschillen
• Emails!
• Apps
• …

Inventaris stromen in en uit,
systematische en incidentele
uitwisseling van
persoonsgegevens:
•

Via bedrijfstoepassingen

•

Via email

•

Via Dropbox, Googledrive,
Wetransfer, OneDrive,
iCloud …

•

Via usb-sticks, draagbare
harddisks,…

•

…

Inventaris verwerkers:
(verwerken in opdracht van jou
persoonsgegevens)
•

Evident:
• Hosting
• Onderhoud hardware
• Sw-ontwikkeling
• xAAS
• …

•

Minder evident:
• Archiefvernietiging
• Informatiedragers
vernietiging
• Penetration testers
• …

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Inhaalbeweging

Zijn de verwerkte
persoonsgegevens beveiligd
volgens hun classificatie:

•

Staat waar nodig de logging aan
en toont deze wat we
verwachtten?

•

Rijksregisternummers: zijn
deze op eenzelfde manier
beschermd?

•

Staan afgedankte computers en
servers in een afgesloten lokaal?

•

•

Zijn de toegangsrechten juist
ingeregeld en wanneer werd dit
nagekeken?

Wat met onze oude multifunctionals met harddisk?

•

•

Op basis van een
netwerkschema: zijn alle
toegangswegen evenwaardig?

Worden persoonsgegevens
herbruikt voor andere doeleinden
(“we hebben ze toch staan”)?

•

•

Onze firewall: wanneer werden
de regels geupdate, kunnen we
verdacht verkeer zien (uitgaand
en inkomend)?

Zijn admin-wachtwoorden
individueel en werden ze ooit
veranderd?

•

Heeft alarmcentrale één code en
wordt deze gewijzigd bij elke
uitdiensttreding?

CRANIUM APPLIED PRIVACY

Brengt investeren in gegevensbescherming op?

Art 32 1. GDPR:

Tips:

“Rekening houdend met de stand
van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de
aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico's voor de
rechten en vrijheden van
personen, treffen de
verwerkingsverantwoordelijke en
de verwerker passende technische
en organisatorische maatregelen
om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen,
…”

•

Stem uw investeringen voor
“privacy” af met andere plannen en
budgetten, zelden staat dit op
zichzelf:
• IT / IT-sec plan
• Arbeidsveiligheidsplan
• Facility plan

•

Voorkomen van boetes:
•
•

Er is altijd een restrisico,
motiveer dat
Verzekering kan ook nuttig zijn

CRANIUM APPLIED PRIVACY
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Work arounds voor legacy toepassingen

•

Vergeet niet: “raadplegen” is
ook verwerken

Tegen elke prijs?

•

Database monitoren

•

Filter op netwerkverkeer

•

Velden maskeren in toepassing

•

Rollen verfijnen in
toegangsbeheer

•

Overgang plannen

•

Desnoods: logboek op papier

•

Afwegen kosten vs risico’s

•

Hoeveel persoonsgegevens?

•

Welke classificatie?

•

Kans op inbreuk?

•

Andere mitigerende
maatregelen

CRANIUM APPLIED PRIVACY

THANK YOU

Bavo Van den Heuvel
bavo@cranium.be

Cranium Applied Privacy NV
Imperiastraat 6
1930 Zaventem
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