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Gebaseerd op de privacy pubquiz van
de Informatiebeveiligingsdienst

1. Wie kan er binnen [naam organisatie] aangesproken worden
door de Autoriteit Persoonsgegevens – de toezichthoudende
instantie in Nederland - wanneer [naam organisatie] privacy
overtredingen begaat?

A. De Functionaris Gegevensbescherming (de FG).
B. Elke werknemer binnen [naam organisatie] is
zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van
de privacywetgeving en kan dus worden
aangesproken.
C. Het afdelingshoofd van de afdeling die de privacy
overtreding heeft begaan.

2. Veel zorgverleners werken thuis en maken gebruik van videobellen
sinds de corona pandemie. Hierdoor komen niet alleen
[cliënten/patiënten] in beeld, maar soms ook mantelzorgers die bij de
[cliënt/patiënt] zijn. Welke stelling over het in beeld krijgen van de
mantelzorgers is juist?

A. Videobellen mag alleen als de achtergrond ‘geblurred’ zodat
de aanwezige mantelzorgers niet meer herkend kunnen
worden.
B. Na de invoering van de AVG mag er helemaal niet door
middel van videobellen zorg verleend worden, omdat dit
onder het begrip ‘verwerking van persoonsgegevens’ valt.
C. Het videobellen draagt bij aan toegankelijke, laagdrempelige
en veilige zorg. Het videobellen is in beginsel niet anders dan
lijfelijk aanwezig zijn. Om die reden mag het.

3. [Naam organisatie] is een pilot gestart [in het restaurant] van de
organisatie. Met camera’s en sensoren worden beelden
opgenomen en wordt data verzameld over de leeftijd, de
doelgroep en de samenstelling van de [restaurantbezoekers]. De
organisatie wil deze informatie gebruiken om gerichter te kunnen
bepalen aan wat voor eten behoefte is. Welke van de
onderstaande stellingen is waar?
A. De organisatie had op voorhand de privacyrisico’s in kaart
moeten brengen en de verwerking moeten toetsen aan de
AVG.
B. Pilots hoeven niet te voldoen aan de AVG, omdat zij in beginsel
van tijdelijke aard zijn. Pas wanneer een pilot wordt doorgezet,
moet de organisatie de AVG toepassen.
C. De combinatie van camera’s en sensoren zijn niet aan te
merken als ‘het verwerken van persoonsgegevens’. De AVG is
sowieso niet van toepassing.

4. Voor een zorginstelling is het vaak wenselijk om een FG aan te
stellen. Wat is niet waar over de rol van de FG?

A. De FG kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er
binnen de organisatie een overtreding van de privacywet is.
B. De FG moet betrokken worden bij alle aangelegenheden die
verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
C. De FG is de interne toezichthouder.
D. De FG is onafhankelijk en mag geen instructies ontvangen
met betrekking tot de uitvoering van zijn taken.

5. Door de toegenomen eenzaamheid is een thuiszorgorganisatie
voornemend om een systeem aan te schaffen waar alle
medewerkers signalen of onderbuikgevoelens over verwaarlozing
en vereenzaming op naam en adresniveau kunnen aanmelden. De
FG wordt om advies gevraagd, maar die concludeert dat deze
verwerking niet mag. Dit advies is niet in lijn met de wens van het
bestuur van de organisatie. Wat moet het bestuur nu met het
advies doen?
A. Het bestuur heeft aan de AVG voldaan door de FG tijdig te
betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens. Het bestuur
hoeft niets te doen.
B.

Het bestuur kan het advies van de FG niet zomaar terzijde leggen.
Wanneer het bestuur toch afwijkt dient dit gemotiveerd te
worden.

C.

Het bestuur moet het advies direct vernietigen nu deze niet in lijn
is met de wensen. De FG moet de opdracht krijgen om een nieuw
advies te schrijven, maar nu met de conclusie dat de verwekring
wel mag.

6. De thuiszorgorganisatie heeft van de vorige ervaring geleerd.
Wanneer de organisatie een nieuw systeem wil aanschaffen dat
door het combineren van data uit het dossier en gegevens uit de
tevredenheidsenquête eenzaamheid kan signaleren, vraagt het
bestuur de FG gewoon niet meer om advies. Welke van
onderstaande antwoorden is juist?

A. Dit is de juiste handelswijze van het college.
B. Het is in dit geval wel aan te raden om bij de leverancier van het
systeem een privacyverklaring af te dwingen. Op die manier voldoet
de verwerking aan de AVG.
C. Het bestuur is verplicht om de FG tijdig te betrekken bij alle
aangelegenheden die met de bescherming van persoonsgegevens te
maken hebben. De FG mag niet gepasseerd worden.

7. In welk organisatieonderdeel moet de FG gepositioneerd
worden?

A. Bij de afdeling financiën.

B. Deze functie kan worden gecombineerd met die
van de CISO.
C. Net als die van de concerncontroller.

8. Het is van belang dat de FG rechtstreeks contact heeft met het
MT?

A.

Nee. Als de FG rechtstreeks rapporteert aan het hoofd van zijn
afdeling dan komt deze informatie ook bij het MT terecht.

B.

Ja, op deze manier is het MT altijd geïnformeerd en betrokken bij
alle aangelegenheden die met de bescherming van
persoonsgegevens te maken hebben.

C.

Nee, dit is niet noodzakelijk. De FG moet niet een te grote
broek/rok aantrekken.

