Is jouw website al klaar voor de AVG?
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit
betekent dat alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie aan nieuwe regels moeten voldoen
voor bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Wij willen je graag informeren over de
gevolgen die de AVG heeft voor jouw website, het reserveringssysteem en andere webapplicaties.
De nieuwe wetgeving heeft als doel dat websites bewuster omgaan met persoonsgegevens. Als
bedrijf moet je kunnen aantonen dat jouw toestemming is verleend voor het opslaan en verwerken
van gegevens. Op de website moet de bezoeker dus om goedkeuring worden gevraagd.
Let op: De website is slechts een klein onderdeel van de nieuwe wet. De AVG heeft ook betrekking
op andere zaken binnen het bedrijf. Bekijk voor meer achtergrondinformatie de website van de
autoriteit persoonsgegevens.

Wat moet er gebeuren?
Wij hebben een lijst samengesteld met verschillende acties die voor 25 mei moeten gebeuren om
klaar te zijn voor de AVG.

Actie 1: verwerkersovereenkomst met Everyoffice
Everyoffice verwerkt gegevens die op jouw website worden verzameld. Hiervoor moet je een
verwerkersovereenkomst aangaan met Everyoffice. Deze ontvang je donderdag 17 mei per mail.

Actie 2: website aanpassingen
Deze acties moeten worden ondernomen om de website klaar te maken voor de AVG:
1. De privacy voorwaarden samenstellen en deze op de website plaatsen.
Hierin wordt uitgelegd hoe de gegevens worden verwerkt.
2. De website beveiligen met HTTPS om veilige uitwisseling van persoonsgegevens tussen de
website en Everyoffice te garanderen.
3. Een cookiemelding tonen op de homepage met een verwijzing naar de cookie policy.
4. Een cookie policy samenstellen en deze op de website plaatsen.
In deze policy worden de instellingen van de standaard cookies, analytics cookies en
eventuele marketingtracking cookies uitgelegd.
5. Een checkbox toevoegen aan alle formulieren en eventuele boekingsstraat waarmee
toestemming wordt gevraagd voor het opslaan van persoonsgegevens.

Actie 3: aanpassingen voor Google Analytics
Google Analytics verzamelt gegevens over het gebruik van de website. Als aan de volgende
voorwaarden is voldaan hoeft hier geen toestemming voor worden gevraagd:
1.
2.
3.
4.

Gebruikersovereenkomst aangaan met Google
Gegevens delen met Google uitschakelen
IP-adressen met anonimiseren
Instellingen voor Analytics en eventuele trackingcookies duidelijk maken in een cookie policy

Actie 4: aanpassingen van nieuwsbrieven en mailingen
Volgens de AVG moet van alle geadresseerden goedkeuring kunnen worden aangetoond. Dit zou
betekenen dat aan het gehele mailbestand opnieuw toestemming moet worden gevraagd. Wij
adviseren de volgende maatregelen:
1. Toevoegen van een duidelijke opt-out functie
2. Adresbestanden opschonen
3. Nieuwe adressen voorzien van duidelijke goedkeuring

Wij helpen je graag!
Heb je hulp nodig bij het AVG-klaar maken van de website? Wij helpen je graag. Daarom hebben wij
speciaal voor jou een keuzemenu samengesteld:
Toevoegen standaard Privacy en Cookie Disclaimer
Aanpassingen voor Google Analytics
Checkbox toevoegen bij invulformulieren - per formulier
Aanpassing nieuwsbrief met opt-out mogelijkheid - per sjabloon

€ 145,00 excl. btw
€ 22,50 excl. btw
€ 17,50 excl. btw
€ 45,00 excl. btw

HTTPS certificaten (prijzen per jaar)
• SSL – Domain Validation
• SSL – Organization Validation
• SSL – Extended Validation

€ 120,00 excl. btw
€ 180,00 excl. btw
€ 320,00 excl. btw

