GDPR in de praktijk: nuttige tips
Deel 2: IT

Beveiliging werkstation
• Zorg je ervoor dat je computer beveiligd is en dat je je computer vergrendelt wanneer je die
onbewaakt achterlaat?
• Indien je gebruik maakt van een wachtwoord, moet het gekozen wachtwoord bij voorkeur sterk
zijn, d.w.z. minstens 8 tekens bevatten. Wachtwoorden moeten regelmatig (bv. na 90 dagen of 3
maand) gewijzigd worden.
• Vergrendel steeds het werkstation bij het opstaan en verlaten van de ruimte om te vermijden dat
onbevoegden persoonsgegevens kunnen zien.
• Je kan ook beveiligd werken met een badgesysteem en met een persoonlijke badge de computer
ver- en ontgrendelen, en inloggen in het systeem.
Back-up
• Heeft je systeem een actuele back-up (of kopie) om te vermijden dat alle gegevens verloren gaan
bij een eventuele crash? Die back-up bevindt zich bij voorkeur op een externe harde schijf, USBsleutel of beveiligd online in de 'cloud'.
• Neem regelmatig een back-up, bv. 2x/dag. Encrypteer de gegevens in de back-up (de meeste
software voor het nemen van back-ups ondersteunt encryptie).
• Bewaar elke back-up op een fysiek beveiligde omgeving, ongeacht het medium (SD-drive, CF, DVD,
USB-sleutel, externe harde schijf, etc.) en laat het medium nooit onbewaakt achter.
E-mails
• Bij e-mails bestemd voor een grote groep ontvangers, voeg de bestemmelingen toe in BCC (Blind
Carbon Copy). Zo zien de ontvangers niet welke andere personen de e-mail hebben ontvangen.
Beveiligde verbinding
• Beveilig de website van je apotheek. De gegevens van een website die gebruik maakt van een
https://-protocol worden op een beveiligde manier doorgestuurd, wat het risico op een datalek
verkleint. Je kan nagaan of je website beveiligd is door naar de URL of het websiteadres in je
browser te kijken.
Camerabewaking
• Heb je een beveiligingscamera hangen in de apotheek? Ook als je in het verleden reeds een aangifte
hebt gedaan van camerabewaking, moet je dat nogmaals doen. Daarvoor heb je tijd tot 25 mei
2020. Je kan een camera aanmelden bij de politie via het e-loket.
• Vergeet bovendien niet om het reglementair pictogram ter aanduiding van camerabewaking op te
hangen, en eventuele opgeslagen camerabeelden te verwijderen na maximaal 30 dagen.

Ter herinnering: op www.baf.be vind je een themadossier ‘GDPR’ met heel wat nuttige informatie en
documenten. Via MyAPB vind je de Toolbox ‘GDPR'.
Overigens zal de webapplicatie MyQA vvanaf 2019 een volledig hoofdstuk wijden aan de GDPR.
Daarin zal je een model vinden van een gegevensverwerkingsregister (dat je zal moeten aanvullen en
bijhouden).
Als je vragen hebt over de GDPR en de toepassing ervan in de apotheek, dan kan je die altijd mailen
naar gdpr@baf.be of gdpr@apb.be.

