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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij het 
aanvaarden van opdrachten van Habeko wonen, verklaart u te handelen in het kader van 
deze Wet. We geven u graag meer informatie over deze Wet.  
 
Wat is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?  
De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de 
bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en 
gelden in elke lidstaat dezelfde regels. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven 

alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit 

betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden 

is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens 

de AVG. 

 

Voorbeelden van persoonsgegevens 

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, 

adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, postcodes met huisnummers en e-

mailadressen zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of 

gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever 

extra beschermd. 

Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in artikel 4 van de AVG. 

 

Wat betekent de AVG voor u? 
Verwerken Persoonsgegevens  
- U verwerkt de door Habeko wonen verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U 
neemt dan ook maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere 
vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
- U informeert Habeko wonen binnen twee werkdagen over ieder verzoek en iedere klacht 
van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens 
betrekking heeft) ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het 
uitvoeren van de opdracht.   
 
- U verleent medewerking aan Habeko wonen wanneer de betrokkene een verzoek indient 
om zijn / haar rechten zoals het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken 
tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de 
eigen persoonsgegevens uit te voeren.   
 



- U informeert Habeko wonen binnen twee werkdagen over ieder rechterlijk bevel, 
dagvaarding, wettelijke verplichting of andere verplichting tot het delen van persoons-
gegevens met derden.  
 

Datalek 
Wat is een datalek? 
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen 
toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Preciezer: een beveiligingsinbreuk waarbij 
persoonsgegevens verloren gaan of ongeoorloofd overhandigd, gezien of gewijzigd zijn. Een 
datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om 
uitgelekte computerbestanden, al kan een gestolen geprinte opdrachtbon of adressenbestand 
evengoed een datalek vormen. Andere voorbeelden zijn: cyberaanvallen, e-mail verzonden 
naar verkeerde adressen, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en 
verloren usb-sticks. Als een bedrijfstelefoon verloren of gestolen wordt, dan is dat mogelijk 
een datalek. Dit omdat ook hier persoonsgegevens in opgeslagen kunnen zijn.  
 
Wat doet u bij een datalek? 
- U informeert de functionaris Privacybescherming van Habeko wonen binnen 24 uur over 
het ontdekken van een mogelijk verlies van persoonsgegevens (datalek). U houdt vervolgens 
Habeko wonen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.  
 
- U verstrekt de volgende informatie in geval van een datalek:  
a. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;  
b. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;  
c. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;  
d. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;  
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het 
datalek te verhelpen;  
f. de oorzaak van het datalek;  
g. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.  
 
Kosten bij datalek 
De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening 
van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de 
overeenkomst door u als opdrachtnemer, dan komen de kosten voor uw rekening. 
Daarnaast behoudt Habeko wonen de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te 
schakelen.  
 
Communicatie over datalek 
U communiceert het datalek alleen met Habeko wonen. Indien gewenst of noodzakelijk 
informeert Habeko wonen de betrokkene. Ook bepalen wij of de melding aan de 
desbetreffende autoriteit verplicht is.  
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Beëindiging overeenkomst / opdracht afgerond 
Persoonsgegevens teruggeven of vernietigen 
Wanneer de overeenkomst tussen u en Habeko wonen eindigt of de opdracht is afgerond, 
geeft u de persoonsgegevens die u verwerkt terug of vernietigt deze.  

Geheimhouding 
Wat bent u verplicht? 
- U verplicht zich om alles wat bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht ter kennis 
komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden 
vermoed, op geen enkele wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – 
of voor eigen doeleinden te gebruiken. Behalve als bekendmaking noodzakelijk is voor een 
wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak.  
 
- U verplicht bij u werkzame personen of door u ingeschakelde derden deze 
geheimhoudingsplicht na te leven.  
 
- Zowel u als Habeko wonen hebben het recht om bij overtreding van de voorgaande twee 
alinea’s, (door u, uw medewerkers of ingeschakelde derden), de overeenkomst/opdracht per 
direct op te schorten. Dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling 
te ontbinden of op te zeggen, mits de overtreding zodanig ernstig is dat deze een dergelijke 
maatregel rechtvaardigt. Elke opschorting dan wel ontbinding of opzegging vindt plaats door 
middel van een aangetekend schrijven.  
 
- Als wij u dit verzoeken, bent u verplicht uw personeel een geheimhoudingsverklaring te 
laten ondertekenen.  
 
- Schending van de geheimhoudingsplicht in dit artikel door opdrachtnemer of derde(n) geeft 
opdrachtgever het recht een onmiddellijk opeisbare boete bij opdrachtnemer in rekening te 
brengen van 10.000 euro per gebeurtenis en met een maximum van 100.000 euro, 
onverminderd het recht van opdrachtgever op schadevergoeding indien en voor zover de 
schade het bedrag van de in rekening gebrachte en van de opdrachtnemer ontvangen boete 
overschrijdt. Schending van de geheimhoudingsplicht door opdrachtgever tegenover 
opdrachtnemer geeft opdrachtnemer het recht een onmiddellijk opeisbare boete bij 
opdrachtgever in rekening te brengen van 10.000 euro per gebeurtenis en met een 
maximum van 100.000 euro, onverminderd het recht van opdrachtnemer op 
schadevergoeding indien en voor zover de schade het bedrag van de in rekening gebrachte 
en van de opdrachtgever ontvangen boete overschrijdt.  
 
 


