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Er is al veel geschreven over de AVG-wetgeving die vanaf mei 2018 van kracht wordt. In deze wetgeving wordt de privacy 
van de burger nog nadrukkelijker beschermd. Met meer dan 1.500.000 klantdossiers binnen ons platform volgen wij deze 
wetgeving natuurlijk op de voet. 

André van Nieuwenhuijzen 
Algemeen directeur Faster Forward B.V.

Uiteraard hebben wij een aantal zaken opgepakt, waarmee we onze klanten 
zo veel mogelijk ontzorgen. In deze whitepaper beschrijven wij de  
oplossingen die de komende maanden doorgevoerd worden in Elements.

Voorwoord 
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Wat verandert er? 

De AVG zorgt onder meer voor: 
 
1. Versterking en uitbreiding van privacyrechten  
Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de  
verwerking van hun gegevens. Hiermee worden hun privacyrechten versterkt en uitgebreid.  
 
Met ingang van de AVG krijgt de consument de volgende rechten:

Recht om te wijzigen

Recht om vergeten te worden

Recht om gegevens over te dragen

Recht op informatie

Recht om in te zien
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Klanten krijgen meer rechten over hun gegevens 
 
Met de invoering van de AVG krijgen klanten meer zeggenschap over hun eigen gegevens. Te allen tijde moet de klant zijn 
geregistreerde gegevens in kunnen zien. Daarnaast moet de adviseur deze klantgegevens op een aanvaardbare en  
leesbare wijze, kosteloos kunnen aanbieden aan de klant. 
 
Iedere klant een overzichtelijk klantdossier
Binnen Elements wordt alles met betrekking tot de klant opgeslagen in één klantdossier. Alle persoonsgegevens, commu-
nicatie, productgegevens, documenten en dergelijke bevinden zich in één applicatie in één dossier. Hiermee is het  
beheren van deze data zeer eenvoudig. Alle gegevens zijn namelijk overzichtelijk in te zien, snel terug te vinden en in een 
paar klikken te wijzigen of verwijderen. Vanuit het klantdossier binnen Elements hebben wij meerdere zaken omtrent het 
invoeren en toepassen van de AVG geregeld. Deze toepassingen lichten we toe op de volgende pagina’s. 
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Recht om te wijzigen 
 
De AVG geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Vanuit Elements is dit 
zeer eenvoudig te regelen:  
 

•  Gegevens die u aanpast, worden automatisch doorgevoerd in uw gehele Elements omgeving.  

•  De consument kan via de Digimap zijn gegevens aanpassen. Na goedkeuring van de adviseur wordt dit  
 automatisch doorgevoerd in Elements.  

Recht om in te zien 
 
Als organisatie moet u aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt en aan wie u deze gegevens doorgeeft.  
Om dit te faciliteren, beschikt Elements over de volgende oplossingen: 
 

•  Doordat Elements alle gegevens opslaat in één klantdossier, heeft u in een paar klikken alle gegevens bij de  
 hand. 

•  Verder wordt ons klantdossier uitgebreid met een verwerkingsregister. Hierin staat welke medewerkers de  
 klantgegevens hebben ingezien en naar welke externe applicaties de data is gestuurd.  

•  Daarnaast is het mogelijk om alle data te exporteren in één totaaloverzicht: de klantsamenvatting. Zo 
 worden gegevens met één klik op de knop aangeleverd aan de klant.  

•  Middels ons online klantportaal (de Digimap) heeft de klant standaard inzicht in zijn dossier.  
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Recht om te worden vergeten

Vanaf mei 2018 kunnen klanten zich ieder moment beroepen op het recht op vergetelheid. Het verwijderen van  
persoonsgegevens en andere documentatie wordt hierin meegenomen. De zorgplicht verplicht echter om  
adviezen en gegevens lange tijd te bewaren. Het is dus zaak om een protocol te ontwikkelen waarin staat hoe er 
omgegaan wordt met dergelijke verzoeken. 
 
Volledig dossier verwijderen 

Doordat alle klantgegevens gekoppeld zijn aan het klantdossier, is alle geregistreerde data eenvoudig inzichtelijk. 
We hebben een extra functie ontwikkeld waarmee het volledige dossier in één klik wordt verwijderd. 
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Recht om gegevens over te dragen 

Met de komst van de AVG hebben klanten het recht op dataportabiliteit. Indien de klant vraagt om zijn of haar  
gegevens over te dragen naar een andere instantie, dient de export van deze gegevens in een aanvaardbaar  
formaat aangeboden te worden.  
 
Elements biedt de oplossing 

Vanuit het totaaloverzicht is het mogelijk om alle persoonsgegevens moeiteloos te exporteren naar een andere 
instantie of derden. De gegevens worden namelijk overgedragen in een gangbaar standaardformaat.

Recht op informatie 

Het recht op informatie stelt dat organisaties verplicht zijn om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te  
informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. De meest praktische manier om hieraan te voldoen is 
door middel van een online privacyverklaring. Binnen Elements is het mogelijk om een privacyverklaring  
automatisch vanuit de workflow te generen. Zo stuurt u deze standaard naar klanten.
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2. Meer verantwoordelijkheid voor organisaties 
 
Naast de toename van privacyrechten legt de AVG meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan 
te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de ‘verantwoordingsplicht’. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet 
kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. 
Met name bij de technische maatregelen speelt het systeem waarin u gegevens verwerkt een belangrijke rol. 

Register met alle verwerkingen

Gegevensbeschermingsbeleid

Digitale beveiliging

Op de volgende pagina’s beschrijven we de oplossingen die 
Elements hiervoor biedt.
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Technische maatregelen 
 
Register met alle verwerkingen 
Organisaties zijn vanaf 25 mei 2018 verplicht om van alle klanten een register van verwerkingsactiviteiten bij te 
houden. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt over de tijd dat deze persoon bij 
uw organisatie betrokken is. U bent zelf verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. Zo moet 
u bijvoorbeeld vastleggen met welke andere partijen en applicaties de gegevens worden gedeeld.  
 
Hoe werkt dat dan in Elements?
Vanaf 1 mei 2018 is er in ieder klantdossier in Elements een verwerkingsregister beschikbaar. Hierin staat welke 
medewerkers met de gegevens hebben gewerkt en naar welke externe applicaties de data is gestuurd. Zo ziet u 
bijvoorbeeld dat mevrouw Meerdijk de data naar Adviesbox heeft gestuurd. Ook is dit register zeer eenvoudig te 
exporteren naar PDF of af te drukken. Perfect geregeld dus. 
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•  Twee-factor-authenticatie 
 Maak gebruik van een extra verificatiecode bij het inloggen, toegestuurd vanuit een mobiele applicatie. 

•  Inloggen op één IP-adres 
 Inloggen in Elements kan worden beperkt tot één IP-adres, oftewel één locatie. 
 

•  Geldigheidsduur van wachtwoorden aanpassen 
 Verplicht uzelf en uw collega’s om iedere ‘X aantal’ maanden het wachtwoord te wijzigen. 
 

•  Flexibel aanpassen van rechten 
 Om te voorkomen dat al uw medewerkers alle klantgegevens kunnen inzien, kunt u toegang tot dossiers of  
 modules beperken. Zo schakelt u onderdelen in- of uit voor bepaalde medewerkers of afdelingen.
 

•  Compliant en beveiligd bij Solvinity
 Al onze data wordt ondersteund door het hoogste  
 veiligheidsniveau van Nederland. Lees hier de volledige 
 Case Study over Solvinity.

Digitale beveiliging 
 
De beveiliging van uw software moet afgestemd zijn op de risico’s van gegevensverwerking. Dit zijn bijvoorbeeld 
risico’s door vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Om u hiertegen te 
beschermen zijn er in Elements de volgende mogelijkheden:

https://www.solvinity.com/uploads/media/default/0001/01/53aa815867f56d4020bd739d9f1def2b60ece619.pdf
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Gegevensbeschermingsbeleid 
In de AVG staat niet precies beschreven welke gegevens in het beschermingsbeleid (ook wel privacybeleid)  
opgenomen moet worden. Uit het beleid moet wel blijken hoe u voldoet aan de AVG. Meer informatie hierover 
vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens.  
 
Om aan de beveiliging van persoonsgegevens te voldoen ondersteunt Elements met technische oplossingen: 
 

•  Regelmatige controle logbestanden 
 Onze software beschikt over uitgebreide logbestanden. Hiermee is inzichtelijk wie, wat en waar met   
 klantgegevens hebben gewerkt.  

 
•  Beperken van rechten binnen organisatie 
 Met onze uitgebreide rechtenstructuur kunt u de toegang tot (onderdelen van) dossiers geheel of 
 gedeeltelijk organiseren. Zo beschermt u de toegang tot klantgegevens.  
 

•  Vastleggen besluitvormingsproces 
 Alle stappen die worden genomen in onze workflows, worden vastgelegd in een uitgebreid logbestand.  
 Op deze manier is precies vastgelegd wie, wat, waar heeft vastgelegd in een dossier.  

Organisatorische maatregelen 
 
Naast technische maatregelen moet u ook organisatorische maatregelen treffen om te voldoen aan de AVG. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Faster Forward helpt u de AVG op de juiste wijze te benaderen 

Zoals u ziet volgen we de wetgeving op de voet, zodat u als adviseur zorgeloos kunt blijven werken. Wij investeren 
voortdurend in betere technologie en tevreden klanten. Wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan 
contact met ons op. 
  
 info@fasterforward.nl  
 0164 - 210 240 
 www.fasterforward.nl

mailto:info@fasterforward.nl
https://www.fasterforward.nl/

