PRIVACYWETTEN
EN KLIKSAFE

voor Onderwijs en Bedrijven

››

INLEIDING
Scholen en bedrijven leggen steeds meer privacygevoelige gegevens vast, zowel
op papier als in digitale vorm. Met name dat laatste brengt risico’s met zich mee
als datalekken. Met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) is het voor alle organisaties binnen de Europese Unie
verplicht deze persoonsgegevens zorgvuldig te beschermen. Dat vraagt zowel
technische als organisatorische maatregelen. Deze brochure helpt u op weg met de
nieuwe AVG.

››

WAT HOUDT DE
NIEUWE AVG IN

EN WAT MOET U DOEN?
De AVG is een Europese privacywet. Deze wet maakt een eind aan de verschillen
tussen de nationale privacywetten binnen de Europese Unie. Ook de Nederlandse
“Wet Bescherming Persoonsgegevens” (WBP) vervalt hiermee. De AVG is ook wel
bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De
nieuwe wet is van toepassing voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.

Door de AVG hebben organisaties meer

van de privacywet. Kliksafe zal daarom contact

verplichtingen bij het verwerken van

opnemen met haar bestaande relaties voor het

persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer

vastleggen van afspraken rond de verwerking van

de nadruk op de verantwoordelijkheid van

gegevens. Nieuwe klanten krijgen deze afspraken

organisaties (bedrijven, stichtingen) om aan te

(met name de “verwerkersovereenkomst”) bij het

tonen dat men zich aan de wet houdt. Dit heet de

aangaan van het abonnement

verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht

Toezicht op de naleving van de AVG is

houdt in dat je met documenten moet kunnen

gedelegeerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

aantonen dat je de juiste organisatorische en

Ook zij heeft een eenvoudig stappenplan online

technische maatregelen hebt genomen om aan

beschikbaar om specifiek te weten wat de

de AVG te voldoen. Onder de AVG zijn zowel de

nieuwe AVG inhoudt en hoe u in 10 stappen

verwerker (Kliksafe) als de verantwoordelijke

daaraan kunt voldoen. Zie link.

(de klant) verantwoordelijk voor de naleving

››

WAT BETEKENT
DE AVG VOOR U IN

RELATIE TOT KLIKSAFE
De AVG verplicht zowel de klant (als verantwoordelijke) als Kliksafe (de verwerker
van de persoonsgegevens) tot naleving van de wet. Scholen of bedrijven die
gebruik maken van de diensten van Kliksafe hebben een server die wordt beheerd
door Kliksafe. Kliksafe heeft daarmee toegang tot vertrouwelijke informatie als
logbestanden. Daarom zal Kliksafe met de school een “verwerkingsovereenkomst”
moeten sluiten. Ook zal Kliksafe zorgvuldig beschrijven hoe uitsluitend bevoegden
toegang hebben tot deze data. Tevens zal Kliksafe als dienstverlening haar klanten
informeren waar nodig is.

Voor Kliksafe ligt de nadruk op de volgende zaken:
1.	Wij hebben toegang tot vertrouwelijke informatie van klanten, namelijk logbestanden in de servers
die wij beheren. Wij hebben dus goed omschreven hoe we hiermee omgaan en hoe wij voorkomen
dat deze gegevens zomaar toegankelijk zijn voor onbevoegden;
2.	Omdat wij toegang tot de eerdergenoemde informatie hebben moeten we met de klant een
zogenaamde “verwerkersovereenkomst” afsluiten. Alle klanten krijgen deze toegestuurd;
3.	Tenslotte willen we onze klanten ook van informatie voorzien over de AVG. Met name voor het
onderwijs zijn er al veel dingen geregeld door instanties waar scholen gebruik van kunnen maken. In
deze brochure zijn daarom enkele verwijzingen opgenomen.
Dit document beschrijft (zonder te vervallen in juridisch jargon) hoe we omgaan met de genoemde
speerpunten en bevat alle relevante informatie voor klanten.
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DE AVG IN HET KADER

VAN ONZE PRODUCTEN
U gebruikt als school of bedrijf diverse Kliksafe producten en diensten. Afhankelijk
van wat u bij Kliksafe afneemt, zijn dat:

I:

Filtering

Filtering is de basisfunctionaliteit van de dienstverlening van Kliksafe. Het systeem van Kliksafe kijkt
naar welke URL de gebruiker gaat en aan de hand van vooraf ingestelde profielen wordt het verzoek
doorgelaten of niet. Wanneer een URL onbekend is in het filter wordt de betreffende pagina opgehaald
en wordt “in real time” bekeken of de opgevraagde pagina mogelijk valt in een categorie die niet
mag worden doorgelaten. Is dat het geval, dan krijgt de gebruiker alsnog een stoppagina te zien in
plaats van de gewenste site. Onderdeel van de filtering van het internet is ook het bijhouden van het
websitebezoek, ook wel ‘loggen’. Dat laatste vindt om twee redenen plaats: in de eerste plaats bieden
de logbestanden de mogelijkheid om oorzaken van problemen in het filter te achterhalen. In de tweede
plaats vormen ze de basis van Rapportages die kunnen worden geraadpleegd.
II: Rapportages
Van alle internetactiviteiten kan Kliksafe vanuit de logbestanden een rapportage opstellen. Hiermee
is tot in detail inzichtelijk te maken welke websites gebruikers van het internet hebben bezocht. De
rapportages worden in een portal ter beschikking gesteld aan de daar toe gerechtigde personen of via
bijvoorbeeld e-mail toegestuurd. Het aanmaken en opvragen van rapportages is optioneel.
III: Safeguarding
Bij Safeguarding vindt een “real time” scan plaats op de logs van het internetgebruik. Wanneer
een bepaalde persoon sites bezoekt waarvan het niet de bedoeling is dat hij deze bezoekt, kan
een daartoe aangewezen persoon (bijvoorbeeld een remedial teacher) hiervan direct een melding
krijgen. Categorieën van sites die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld pornografie,
zelfbeschadiging/zelfmoord of terrorisme.
IV: HTTPS-interceptie
Steeds meer websites maken gebruik van HTTPS. Dit betekent dat de website gebruikmaakt van
een versleutelde verbinding. Bekende sites als YouTube en Google, maar ook sites van banken en
webshops maken daarvan gebruik. Wanneer een website gebruik maakt van HTTPS, kan de content
van een pagina niet worden gelezen. Daarom wordt de encryptie van de opgehaalde pagina in

sommige gevallen door Kliksafe ongedaan gemaakt. De inhoud wordt beoordeeld en ofwel wordt een
stoppagina getoond ofwel wordt de pagina opnieuw versleuteld en doorgestuurd. Dat betekent dat de
versleuteling door Kliksafe alleen voor de filtering (tijdelijk) ongedaan wordt gemaakt. Deze stap wordt
overgeslagen voor sites die altijd worden toegestaan (whitelist) of sites uit categorieën als online
bankieren. HTTPS-interceptie is optioneel te selecteren door de klant.
Privacy
Als je de producten die Kliksafe biedt bekijkt vanuit privacy oogpunt dan zal duidelijk zijn dat
met name de logbestanden die op een filterserver worden opgebouwd aandacht verdienen. De
logbestanden bevatten vertrouwelijke informatie, namelijk het internetgedrag van de gebruikers
van netwerken. Deze informatie is niet vluchtig maar wordt vastgelegd, op een schijfeenheid van de
Kliksafe-server. Ze blijven daar een bepaalde periode staan. Omdat de bestanden snel erg groot
worden, worden ze regelmatig automatisch opgeschoond.
Bij de HTTPS-interceptie wordt weliswaar encryptie van gegevens onderbroken, maar deze gegevens
worden vervolgens niet anders behandeld dan niet-versleutelde gegevens: ze worden tijdens het
analyseproces niet opgeslagen of leesbaar gemaakt voor degenen die toegang hebben tot de
filterserver. Daarnaast worden privacygevoelige zaken zoals wachtwoorden niet opgeslagen in de
logbestanden van de filterservers.
Onze juridische adviseurs geven aan dat het van belang is dat scholen en bedrijven die een
webfilter toepassen, dit voorafgaand aan het gebruik van hun netwerk duidelijk moeten melden
aan de gebruikers van hun netwerk, met inbegrip van het feit dat het internetgedrag (met name
welke websites werden bezocht en hoe lang men daarmee bezig was) worden gelogd. Kliksafe heeft
voor scholen een document opgesteld waarvan de tekst kan worden toegevoegd aan de eigen
privacyverklaring. Deze is via onze website te downloaden.
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HOE GAAT KLIKSAFE OM
MET VERTROUWELIJKE

INFORMATIE VAN
KLANTEN

Om welke informatie gaat het?

hebben dit recht: het betreft alleen de

Medewerkers van Kliksafe hebben door de

werknemers van de afdeling Onderwijs en

aard van hun werkzaamheden toegang tot

Bedrijven die technische ondersteuning verlenen.

de logbestanden in de servers die zij beheren.

Deze medewerkers hebben inloggegevens nodig

In de logbestanden staan regels waarin

om bij de betreffende gegevens te kunnen

een gebruikersnaam gekoppeld wordt aan

komen. Binnen Kliksafe bestaat de afspraak

een bezochte website. In principe kan het

dat medewerkers bij het verlaten van hun

browsegedrag van een individu hiermee in kaart

werkplek hun werkstation “locken”. Hiermee wordt

worden gebracht. Dit is echter niet waarvoor

voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen

de logbestanden worden gebruikt: normaliter

maken van het systeem en inzage kunnen krijgen

worden deze alleen geraadpleegd om een

in vertrouwelijke informatie.

door de betreffend klant gemeld probleem te
onderzoeken. Daarnaast worden de logbestanden

Wanneer een door Kliksafe beheerde server aan

op gezette tijden (per installatie verschillend)

het eind van zijn levenscyclus komt, wordt deze

geroteerd, d.w.z. dat oude logbestanden worden

in het algemeen vervangen door een nieuwe

overschreven door nieuwe. De historie kan echter

server. De oude server is eigendom van de klant.

makkelijk enkele maanden tot een half jaar

Het staat de klant vrij om deze machine elders

oplopen.

in te zetten, te verkopen of aan de engineer van
Kliksafe mee te geven om te laten vernietigen.

Hoe beschermt Kliksafe deze gegevens

Op het moment van uitschakelen van de

De logbestanden zijn niet zomaar overal

machine bevinden de logbestanden zich echter

toegankelijk: Om bij die logbestanden te kunnen

nog op de harde schijf van de machine. Dat is

komen, moet de medewerker zich binnen het

de reden dat Kliksafe (in overleg met de klant)

kantoor van Kliksafe bevinden of daarmee

middels speciale software alle data van de harde

middels een (beveiligd) VPN mee zijn verbonden.

schijven van de machine vernietigt. Van deze

Vervolgens moet de medewerker zich met

actie wordt een rapport uitgedraaid dat aan de

een wachtwoord toegang verschaffen tot het

klant wordt overhandigd.

systeem van de klant. Niet alle medewerkers
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DE VERWERKERSOVEREENKOMST
Kliksafe is aangesloten bij het Privacy Convenant dat is opgesteld door de PO-Raad,
de VO-raad en brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-e. Meer informatie hierover
is te vinden op www.privacyconvenant.nl

Vanwege de wijzigingen in de wet door de

Kliksafe ook gebruikt voor haar klanten in de

komst van de AVG hebben deze organisaties

onderwijsmarkt.

een nieuwe versie van dit convenant opgesteld

Voor de klanten in de zakelijke markt (bedrijven

(versie 3.0, maart 2018). Met dit convenant

en instellingen) hanteert Kliksafe een aparte

verscheen ook een vernieuwde versie van de

verwerkersovereenkomst die is toegespitst op

verwerkersovereenkomst. Deze wordt door

dat segment.
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AANDACHTSPUNTEN

VOOR KLANTEN

Waar moeten klanten op letten in het kader

Meer verwerkersovereenkomsten

van de AVG

Door het tekenen van de verwerkersovereenkomst

Het doel van de wet is dat instanties

met Kliksafe heeft u als klant dat deel dus

maatregelen nemen om het verlies van data,

geregeld. Maar organisaties hebben als regel

en dan met name tot personen herleidbare

meer leveranciers. Wanneer zo’n leverancier ook

gegevens, tegen te gaan. Wanneer er onverhoopt

persoonsgegevens verwerkt, zal daarmee óók

toch gegevens uitlekken, moet dit worden gemeld

een verwerkersovereenkomst moeten worden

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

afgesloten – voor elke leverancier een aparte

Deze zal (als geconcludeerd wordt dat het

overeenkomst. Scholen kunnen hiervoor te rade

inderdaad om een datalek gaat) met name willen

gaan bij het eerdergenoemde privacy convenant.

weten wat klant en leverancier er aan hebben
gedaan om dit probleem te voorkomen.

Stappenplan

In paragraaf 2 heeft Kliksafe beschreven hoe

Heeft u met uw organisatie nog niet

wordt omgegaan met privacy gevoelige gegevens

nagedacht over de gevolgen van de nieuwe

die zich op de Kliksafe-server bevinden.

privacywetgeving, dan raden we u aan om te rade

Door het tekenen van de verwerkersovereenkomst

te gaan bij het stappenplan van de Autoriteit

tonen Kliksafe en de klant aan, dat er is

Persoonsgegevens.

nagedacht over het beschermen van privacy

Voor scholen heeft Kennisnet een gratis online

gevoelige gegevens en dat beide partijen naar

stappenplan IBP (Informatiebeveiliging & Privacy)

vermogen zorgvuldig omgaan met gevoelige

ter beschikking gesteld.

gegevens zoals de AVG dat verlangt.
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DE FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING

Kliksafe heeft binnen haar organisatie zo’n

Gegevensbescherming fungeert ook als

functionaris aangesteld. Deze persoon

aanspreekpunt voor onderwerpen rondom privacy

is aangesteld om de naleving van de

voor de klanten van Kliksafe. Voor de actuele

privacywet- en regelgeving door Kliksafe te

contactgegevens kunt u kijken op de website

controleren en waarborgen. De Functionaris

van Kliksafe.

Meer informatie?
Neem contact met ons op.
085 489 13 09

kliksafe.nl/onderwijs

