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Workshop

Privacy en Security Issues voor de contractmanager
- Wat is privacy ? 
- Wat is security? 
- Wat is nodig om privacy en security te borgen? 
- maatregelen
- Rol verantwoordelijke voor contractmanagement/contractmanager

Mr Robert Grandia
- ICT- Advocaat / Advocatenkantoor Legalz 
- specialisme ICT-contractenrecht en intellectuele eigendomsrechten
- Voorzitter Afdeling IT-recht van het Nederlands Genootschap voor 
Informatica (NGI) 
- Oprichter en bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement (NBCM)



Wat is



Welke privacy en security issues?



Privacywetgeving in NL

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
- Implementatie EU-richtlijn in de Nederlandse Wbp in 2001
- Wie, wat en hoe beschermt de wet? 
- Centrale verplichtingen in de wet ten aanzien van beveiliging van 

persoonsgegevens

Internationaal/grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens
- Regime van de Wbp
- Offshoring
- Dienstverlening vanuit landen buiten de EU 

Wetsvoorstel datalekken
- Op dit moment ligt wetsvoorstel in de Tweede Kamer
- Meldingsplicht datalekken
- Boetes
- Claims van de betrokkenen



Artikel 13 Wbp

Combinatie van passende technische, organisatorische maatregelen. 

Onder andere door juridische maatregelen: 
- beleidsregels
- contractuele verplichtingen in contracten met leveranciers, medewerkers



Artikel 14 Wbp



Bewerkersovereenkomst

3 cruciale punten die in een bewerkersovereenkomst moeten staan om 
risico’s uit te sluiten:

1. Gegevensverwerking alleen in opdracht van de verantwoordelijke

2. Adequate bescherming persoonsgegevens

3. Recht op controle 



Wat is Security?

- Geen vaste alom erkende definitie

- Informatiebeveiliging met uitgangspunt CIA: Confidentiality, Integrity, 
Availability

Borging van informatiebeveiliging door middel van:

- Preventieve maatregelen

- Detectieve maatregelen

- Repressieve maatregelen

- correctieve maatregelen



Juridische en contractuele uitwerking

Informatiebeveiligingsplan
Zie bijv.: ITIL Security Management, Code Informatiebeveiliging/ISO 27002

Werknemers en met andere medewerkers
- Geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst en andere contracten

Interne beleidsregels
Bijv. omgaan met gegevens (BYOD-beleid, wachtwoorden, clean desk policy, )

Contracten met leveranciers zoals Cloud service provider



Juridische en contractuele uitwerking

Contracten met leveranciers zoals Cloud service provider

- Geheimhoudingbeding
- Bewerkersovereenkomst (artikel 14) inzake persoonsgegevens
- Externe/internationale normen deel maken van overeenkomst
- Security Overview als deel van de serviceovereenkomst
- Service Level Agreement (SLA)  
- Backup en uitwijkplan , faciliteiten en recoverydiensten
- Escrow en andere maatregelen gericht op continuiteit van gebruik

software, beschikbaarheid data en diensten bijv. bij faillissement van de 
provider (bijv. 3-partijenovereenkomst met hostingbedrijf)

- Audit / controle door een derde / verklaring
- Garanties, boetebedingen en andere maatregelen



Taken en verantwoordelijkheden 
verantwoordelijke voor contractmanager/contractmanager

Waar liggen de taken en verantwoordelijkheden voor u?
-> Primair een beoordeling die u zelf dient te maken (!)

Tips: 
- Bij contractsluiting een zeer belangrijk aandachtspunt

- Na contractssluiting in beheer nemen van contractsdossier beoordeling
eveneens gewenst

- Wijzigingen in de praktijk signaleren vanuit awareness juridische en 
feitelijke risico’s

- Wijziging contracten/voortbouwende overeenkomsten bewaken van 
privacy en security

- Bij Afronding van contract: archivering en vernietiging van stukken



Advocatenkantoor Legalz
Advocatenkantoor Legalz is dé specialist op het gebied van ICT-recht. Wij 
bieden de juridische expertise bij het sluiten van ICT-contracten en het 
oplossen van ICT-geschillen.

ICT-contracten
Het opstellen van ICT-contracten en algemene voorwaarden zoals 
outsourcingsovereenkomsten, Service Level Agreements, overeenkomsten 
voor de ontwikkeling van software en webapps, Software as a Service en 
Cloud Computingcontracten, licentieovereenkomsten, distributiecontracten 
en partnerships

ICT-geschillen
Bijstaan in ICT-geschillen en procedures over contractueel tekortschieten, 
aansprakelijkheid, bescherming van knowhow en intellectuele 
eigendomsrechten (IPR) zoals auteursrechten op software en andere ICT-
producten en diensten






