
AVG meets Magento… 

Mats van de Seijp

Somewhere in the middle



• In vogelvlucht door de AVG
• De Magento front-end
• De Magento back-end



• Mats van de Seijp
• SupportDesk
• Den Haag
• Den Haag en Universiteit Tilburg
• Squash



Wat is de AVG?

• Nieuwe Europese privacywet, vanaf 25 mei 2018
• Meer rechten voor betrokkenen
• Meer verantwoordelijkheid voor organisaties
• Voor ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt



Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens: “Alle informatie over een geïdentificeerde 
of identificeerbare natuurlijk persoon”

• Alle informatie
• Geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen



Samenvattend is dus een persoonsgegeven alles wat in 
verband kan worden gebracht met een natuurlijk persoon. 

Direct herleidbaar                                                 Indirect herleidbaar      

Mats van de Seijp
Matsvdseijp@supportdesk.nu
Hogehilweg 19 te Amsterdam



In 3 maanden 20 miljoen zoekopdrachten 
NO. 4417749 zocht naar:

• Single mannen boven de 60
• Honden die overal plassen
• Tuiniers in de omgeving van Lilburn (Georgia)
• Mensen met de achternaam Arnold 

Wat blijkt:
Thelma Arnold, 62 jaar, single en 
woonachtig in Lilburn Georgia



Ook op kleinere schaal is dit mogelijk

Onderzoek naar mensen binnen een postcodegebied binnen 
een bepaalde leeftijdscategorie met een brommer

Postcode

18 jaar

brommer



De AVG geeft aan dat om te bepalen of een natuurlijk 
persoon identificeerbaar is, er rekening gehouden moet 
worden met alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te 
verachten dat zij gebruikt kunnen worden om een persoon 
direct en indirect te identificeren.

We moeten dus letten op meer dan alleen voor de hand 
liggende persoonsgegevens



Persoonsgegevens verzamelen

Gerechtvaardigde grondslag
1. Toestemming van de gebruiker
2. Overeenkomst
3. Wettelijke verplichting

4. Vitale belangen
5. Algemeen belang
6. Gerechtvaardigd belang 





Verantwoordingsplicht 

• transparantie
• Doelbinding
• Minimale gegevensverwerking
• Juistheid
• Opslagbeperking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• verantwoording



En nu?



Magento front-end

It’s all about the customer



Landing Page



Is er altijd toestemming nodig?

• Functionele cookies
• Analytische cookies
• Marketing cookies



Leeftijdscheck

Aantonen dat er moeite 
is gedaan



I

Checkout



Privacyverklaring
Beknopt…., maar ook volledig 

Transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk

Algemeen:

• Identiteit 
• Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
• Duur van de opslag
• Rechten van de betrokkene
• Recht om een klacht in te dienen bij de AP 

In sommige gevallen:

• Contactgegevens DPO
• Ontvangers van persoonsgegevens
• Data staat opgeslagen in ander land
• Geautomatiseerde besluitvorming of profilering



I

Duidelijk vindbare plek



Magento Back-end

Hoe gaan we de front-end realiseren? En meer…



Cookies

Magento biedt momenteel een manier om klanten te 
informeren over het huidige cookiebeleid. 

Leeftijdscheck

Geen standaard instelling
Maatwerk
Extensies

Maatwerk 

Toestemming



Recht op inzage

handmatig te exporteren. 

Recht op vergetelheid

Handmatig te realiseren
Extensie

Geen standaard functionaliteit. 
Kost veel tijd om te bouwen

Recht op dataportabiliteit

Recht om te wijzigen

Maatwerk



Waar staan gegevens opgeslagen?

• Magento database

• Magento Log
Kleine kans

• Server access log
Log rotate

• Derden partijen



Beveiliging

• Tijdig patchen

• Hosting AVG compliant

• 2FA

• Firewall

• Wachtwoord policy 

• Tijdig verwijderen, anonimiseren en 
pseudonimiseren 

• SSL



AVG meets Magento in the middle

- Geen alomvattende oplossing
- Maatwerk en extensies 

- Personaliseren
- Automatiseren
- schaalbaar



Take aways

Wat moet ik nu doen?

✓ Begin nu
In kaart brengen

✓ Magento front-end
Rechten van de betrokkenen

✓ Magento back-end
Neem beveiliging serieus
Kiezen van technieken
Handmatig vs geautomatiseerd 

✓ Advies
Juridisch & technisch



Vragen?

Zo niet in de gelegenheid?
mats@supportdesk.nu

mailto:mats@supportdesk.nu

