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Herman Maes
• IT achtergrond (MSSQL DBA + SAP HR) en nu 

reeds 4 jaar aan de “Dark Side”(online marketing)

• Digital agency Intracto + eigen (DPO) klanten

• TechBlogger since 2002 -> DAILYBITS.BE

• @DAILYBITS
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Verwerkingsovereenkomsten voor
iedereen….
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Wat wij als verwerker binnenkregen
1. ALLE verantwoordelijkheid ligt bij de verwerker (euhm bij ons dus?)
2. Wij eisen een maandelijkse audit en penetration test (op de kosten van de  

verwerker)
3. Voor de aanstelling van elke nieuwe subverwerker dienen wij toestemming  

te vragen (dus ook elke freelancer). Daar sta je dan met 300 klanten die dit 
kunnen vragen…
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Cookiewall fails

1. Googlebot blokkeren -> bye bye Google

2. Basis Analytics default blokkeren -> Blind de zee op

1. UX -> bezoekers irriteren

2. IP anonimisatie in Google Analytics opzetten zonder oplossing               v
oor interne filters

1. Geen bedrijfsgedragen beslissing (DPO achter de rug van marketing)     
-> Interne conflicten -> concurrentieel nadeel

@DAILYBITS



11

https://www.dailybits.be/item/opletten-oplichting-avg-keurmerk/
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Even keumerkje kopen en klaar… Easy!
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Do as we say, don’t do as we do…
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-> Persdienst EU commissie
-> Mail rond midden juni
-> Vraagt opnieuw toestemming
->Zonder mee te geven met welk mailadres

-> Na opvragen blijkt dit
hello@dailybits.be te zijn
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Zegt maar gewoon Ja… We vullen dat wel zelf aan…
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Datalek melden
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Datalek melden in BE
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Datalek melden in NL



Als het zo zit…
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Hoe houden we dit relevant in een 
bedrijf als DPO?
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Ga het ondergronds verzet niet voe
den in een bedrijf door als               
“Herr DPO Flick” rond te lopen….



Breng awareness binnen het bedrijf in lijn met je bedrijfscultuur
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COMMUNICEER, maar dus echt communiceer luchtig en leuk



Voorbeeld van Facilicom waar ze 360/VR inzetten als ludieke testcase

34@DAILYBITS



35@DAILYBITS

Preach binnen je bedrijf en ook naar je klanten
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Durf dan ook stellingen in te nemen en een keuze te maken als DPO
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Verlaag drempels en breng open communicatie naar boven
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Kom niet af met “Het 50blz document staat op Sharepoint”
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Natuurlijk mag je ook wel eens de werknemers testen…
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Phising campagnes
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Gouden tip: 
Ga de Sherlock Holmes, sysadmins en de 
Slack powerusers in het bedrijf uitsluiten
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Laat het praktisch zien (of nodig eens een ethical hacker uit…)



Hoe blijf ik zelf op de hoogte?
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