
GDPR en de tester

Waar moet je als 
tester bewust van 
zijn met de GDPR?

Martijn de Vrieze



GDPR en de tester - Perspectieven

Eén Europese 

richtlijn voor 

de privacy van 

burgers.
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Consument
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Impact GDPR - Consumenten rechten
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Toestemming

Recht op inzage

Recht op correctie 

Recht op overdracht

Transparantie 

Recht om vergeten te worden



Corporate
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Impact GDPR - Bedrijfs verplichtingen
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Security by design

Noodzakelijke informatie

Gelimiteerde verwerking

Data-encryptie 

Continue beoordeling

Bijhouden en loggen van proces activiteiten

Gelimiteerde datatoegang

Verplichting tot onmiddelijke publicatie van datalekken

Actief informatie vernietigen



Consument
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Toestemming
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Toestemming

9



Toestemming

Registratie van informatie:

• User account voor een webshop

• User accounts voor sociale netwerken

• Informatieverzoeken
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Toestemming

Ieder verzoek om persoonsgegevens moet duidelijk zijn 

waar deze gegevens voor gebruikt worden. Bovendien 

moet de consument expliciet toestemming geven voor 

het gebruik.

Bestaande toestemming is niet zondermeer geldig 

onder de GDPR.

Heeft consument ingestemd met gebruik voor 

testdoeleinden? Zo niet > geen user data in 

Testomgevingen
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Recht op inzage
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Recht op inzage

Is de data inderdaad terug te halen en inzichtelijk te 

maken

Is de data die in je "mijn" omgeving staat ook alle data? 
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Recht op rectificatie
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Recht op rectificatie

Kan de gebruiker zijn data ook inderdaad (allemaal) 

wijzigen?

Kan de gebruiker dit zelf? 
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Recht op overdracht
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Recht op overdracht

17

Is ALLE data van de gebruiker ook te exporteren naar 

een transportabel formaat wat bij een andere partij weer 

geimporteerd kan worden? 

LET OP!! HIER ZIJN GEEN STANDAARDEN VOOR!!



Transparantie
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Transparantie
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Welke data is opgeslagen en met welk doel wordt deze 

data bewaard?

Op welke wijze wordt deze data verwerkt?

Wie hebben er toegang tot de data?



Recht om vergeten te worden
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Recht om vergeten te worden

Je kunt een verzoek tot "vergeten worden" indienen. 

Daaraan moet in principe voldaan worden. 

Recht op vergeten worden is onderhevig aan een aantal 

andere wetten: 

• Retentie van specifieke data

• Vrijheid van meningsuiting

• Volksgezondheid

• Wetenschappelijk/statistiek etc. 
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Bedrijfsverplichtingen
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Security by design
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Security by design

Alle data communicatie over TLS verbinding

Alle data opslag standaard encrypted opslaan

Testdata mag niet te koppelen zijn aan echte personen 

noch aan productie data
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Noodzakelijke informatie
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Noodzakelijke informatie
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Welke informatie heb je voor je 

bedrijfsvoering/dienstverlening daadwerkelijk nodig.

Expliciet toestemming vragen om deze data te 

verwerken.

Aangeven wat de beoogde bewaartermijn van de data is 

(en waartoe deze termijn dient)

Op het moment dat data niet meer noodzakelijk is, moet 

deze ook verwijderd worden



Gelimiteerde verwerking

27



Gelimiteerde verwerking
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In de gebruiksovereenkomst/verwerkingsovereenkomst 

excpliciete toestemming tot verzameling en gebruik data

Applicatie heeft slechts daar waar noodzakelijk toegang 

tot deze data

Data wordt enkel gebruikt voor de verwerking waar 

toestemming toe gegeven is 



Data encryptie/beveiligde opslag

29



Data encryptie/beveiligde opslag
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Opslag in de cloud?

Is er ook data die "lokaal" opgeslagen wordt? 

• Lokaal kan zijn op eigen PC of op een USB stick.

Wordt er ook data uitgeprint? 

Waar worden backups bewaard? 

Is de data (in de database) encrypted?



Bijhouden van de process activiteiten
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Bijhouden van de process activiteiten
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Wordt er een audit trail bijgehouden van wanneer welke 

data door welke entiteit aangeraakt wordt?

Hoe wordt dit autit trail bewaakt?

Is het audit trail inzichtelijk?



Limitatie van toegang
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Limitatie van toegang
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Welke personen/entiteiten hebben toegang tot 

persoonsgegevens

Zijn deze personen/entiteiten ook gerechtigd daartoe

Wordt de data ook bekeken/bewerkt voor het doel 

waarvoor het verzameld is



Breach response
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Breach response
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Publiceren in de juiste kanalen van een data breach

Onderzoek starten naar de oorsprong en grootte van de 

breach

Actie ondernemen om de breach te limiteren

Actie ondernemen om een breach in de toekomst tegen 

te gaan



Continuous assessment
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Continuous assessment
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Policies continu updaten

Validatie van data en datagebruik

Validatie van juiste personen die toegang hebben tot 

persoonsgegevens

Data Protectie Impact Assessment



Cases en stellingen
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Een aantal cases en stellingen met voorbeelden waar je 

mee te maken kunt krijgen

• Open discussie

• Laat elkaar uitpraten

• Gebruik de gekleurde kaarten voor antwoorden

- Groen= Ja

- Rood= Nee

- Geel= Weet het niet

- Blauw= Eventueel vierde alternatief



Stelling
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Wij hebben in onze organisatie een FG (Functionaris 

gegevensverwerking) en deze is aangemeld bij de AP 

(Autoriteit Persoonsgegevens)

• Ja

• Ja, maar nog niet aangemeld

• Nee

• Niet nodig



Stelling
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Welke van de onderstaande stellingen is van toepassing 

op uw organisatie?

• Mijn bedrijf is organisatorisch klaar voor de invoering 

van GDPR

• Mijn bedrijf is juridisch klaar voor de invoering van 

GDPR 

• De IT organisatie van mijn bedrijf is klaar voor de 

invoering van GDPR



Case Contactformulier (1 van 2)
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Case: contactformulier (2 van 2)
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Wat vraag je aan een bezoeker

• De drempel naar een contactverzoek moet zo laag 

mogelijk blijven

• Vraag daarom alleen de hoognodige informatie van de 

bezoeker en laat niet-verplichte velden weg

• Een telefoonnummer en een opmerking is al genoeg

• Alle overige informatie, zoals naam, e-mailadres, 

bedrijfsnaam of functie is in principe overbodig

• Geef aan wat je met de verstrekte gegevens doet



Stellingen
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Mijn organisatie heeft al een verwerkingen registratie

Wij hebben onze verwerkersovereenkomst aangepast 

naar de nieuwe richtlijnen

Wij hebben een procedure voor het verwerken van 

persoonsgegevens en deze voldoet aan de richtlijnen 

van de GDPR



Case: Data verzamelen van niet EU 

ingezetenen
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Als Nederlands bedrijf doe ik alleen zaken met niet EU 

ingezetenen

Ik verkoop een product of dienst en leg hiervoor 

persoonsgegevens vast

Zijn de regels van de GDPR hierop van toepassing?



Stellingen
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Voor ieder project doen wij een DPIA (Data Protection

Impact Assessment)

Mijn organisatie heeft een protocol meldplicht datalekken

Mijn organisatie heeft een informatiebeveiligingsbeleid en 

deze wordt regelmatig getoetst



Case: Gebruik van productiedata voor testen
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Organisatie X gebruikt productiedata voor testdoeleinden

De data bevat persoonsgegevens

Er werken veel externen in de verschillende ontwikkelteams

Mag dit?

Mogelijke beperkingen?

Uitzonderingen?



Case: Gebruik van productiedata voor testen
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Organisaties moeten laten zien dat:
• zij slechts de absoluut minimale set aan persoonsgegevens vastleggen;

• er een duidelijk doel ten grondslag ligt aan de verwerkte persoonsgegevens;

• consumenten te allen tijde inzicht hebben in de van hen vastgelegde gegevens;

• er ondubbelzinnige toestemming is van de betrokken consument om de gegevens te 

verwerken;

• deze toestemming op elk moment ingetrokken kan worden;

• er bij voorkeur getest wordt met gepseudonimiseerde data;

• de omvang van de gebruikte testset aansluit bij het beoogde doel.



Stelling: kopieën van data (1 van 2)
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Onze medewerkers weten wat ze moeten doen met kopieën 

van bestanden met persoonsgegevens wanneer dit op lokale 

apparatuur of gegevensdragers gezet wordt?



Stelling: kopieën van data (2 van 2)
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Mogen medewerkers zelf software downloaden en installeren op 

bedrijfsapparatuur?

Worden bij afgeschreven hardware alle persoonsgegevens daarop vernietigd?

Mogen medewerkers persoonsgegevens die gebruikt worden voor 

marketingcampagnes bewaren op hun eigen apparatuur?

Weten alle medewerkers dat (kopieën van) bestanden met persoonsgegevens na 

gebruik van lokale apparatuur en externe gegevensdragers verwijderd moeten 

worden?

Verzend je bestanden met persoonsgegevens via mail of gebruik je een 

beveiligde SFTP-server?

Mogen medewerkers inloggen op bedrijfsnetwerken vanaf een publiek netwerk?



Case: opslag in de cloud (1 van 2)
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Alle gegevens van klanten worden in de cloud opgeslagen

• Je maakt gebruik van een uit de Verenigde Staten afkomstig 

bedrijf

• Klantgegevens bevat privacy gevoelige data

Waar moet je om denken?



Case: opslag in de cloud (2 van 2)
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GDPR vereist dat elke organisatie binnen de EU (of buitenlandse 

organisatie met EU klanten) alle persoonlijke data opslaat en bewerkt 

binnen de grenzen van de EU.

Persoonlijke data kan alleen behouden worden zolang nodig is voor het 

oorspronkelijke doel en moet beschermd worden in overeenstemming 

met de nieuwe regels.

Een adequaat rapportagesysteem waarmee persoonlijke data  

geïdentificeerd kan worden op servers, evenals bevestiging van 

opslaglocatie, encryptie en verwijdering. Een externe auditor moet die 

rapporten op eenvoudige wijze kunnen verifiëren.



Case: opslag in de cloud: Backup en storage
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Rapportage

Opslaglocatie

Encryptie

Data zoeken in backups

Persoonlijke data aanpassen

Data export

Data recovery

Data protection

Data certificering




