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Disclaimer 
 

Deze whitepaper is een toelichting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

zoals deze op de dag van publicatie hiervan door Microsoft wordt geïnterpreteerd. Wij hebben 

veel tijd besteed aan de AVG en wij menen over de bedoeling en betekenis daarvan zorgvuldig te 

hebben nagedacht. Maar de toepassing van de AVG hangt in grote mate af van de feiten, en niet 

alle aspecten en interpretaties van de AVG zijn al uitgekristalliseerd.  

Als gevolg daarvan wordt deze whitepaper slechts ter informatie verstrekt en dient niet als 

juridisch advies of om te bepalen hoe de AVG mogelijk op u of uw onderneming van toepassing is. 

Wij adviseren u om samen te werken met juridisch gekwalificeerde professionals om de AVG te 

bespreken, en de toepassing hiervan op uw organisatie en de wijze waarop u naleving van de AVG 

kunt waarborgen.  

MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK, TEN AANZIEN 

VAN DE INFORMATIE IN DEZE WHITEPAPER. Deze whitepaper wordt aangeboden “as-is”. 

Informatie en zienswijzen naar voren gebracht in deze whitepaper, inclusief URL en andere 

internetwebsite referenties, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Dit document draagt geen rechten over met betrekking tot enige intellectuele eigendom ten 

aanzien van producten van Microsoft. Het is uitsluitend toegestaan deze whitepaper te gebruiken 

en te kopiëren voor interne referentiedoeleinden.
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Inleiding 
De GDPR is een nieuwe wereldwijde standaard wet voor privacyrechten, -beveiliging en -

compliance. De GDPR is sinds April 2016 in werking getreden, maar is voor Nederland pas van 

toepassing op 25 mei 2018. Deze wet, die internationaal bekend staat als de General Data 

Protection Regulation (GDPR), wordt in Nederland aangeduid als de *Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). Met de AVG worden nieuwe of aangepaste regels vastgelegd voor 

bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en andere organisaties die goederen en 

diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU), of die gegevens verzamelen en analyseren 

over EU-burgers. De AVG is van toepassing zijn ongeacht waar deze organisaties zich bevinden. In 

deze whitepaper zullen we in plaats van AVG de term GDPR gebruiken. 

De General Data Protection Regulation, of GDPR, is bedoeld om privacyrechten van personen te 

waarborgen en beveiligen. De GDPR bestaat uit strikte algemene privacy vereisten van personen - 

ingezeten van de EU - die voorschrijven hoe je persoonsgegevens moet beheren en beveiligen 

waarbij je oog moet houden voor individuele keuzes, ongeacht waar gegevens naar toe worden 

verstuurd en waar ze ook worden verwerkt en opgeslagen. 

Microsoft en onze klanten zijn nu gestart met het traject dat leidt tot het bereiken van de 

privacydoelen uit de GDPR. Privacy is volgens Microsoft een fundamenteel recht. En we geloven 

dat de GDPR een belangrijke stap voorwaarts is richting duidelijkheid over individuele 

privacyrechten, en richting het naleven ervan. Maar we zien ook dat door de GDPR organisaties 

over de hele wereld significante veranderingen moeten doorvoeren. 

Het GDPR-traject stelt je waarschijnlijk voor een hoop uitdagingen. Wij helpen je graag deze 

te overwinnen. 

Wat Microsoft doet rondom de GDPR 

Vertrouwen staat centraal in onze missie om iedere persoon en elke organisatie wereldwijd meer 

te laten bereiken. We hanteren een principiële aanpak als het gaat om vertrouwen opbouwen. 

Daarbij hechten we sterk aan privacy, beveiliging, compliance en transparantie. Deze principes 

passen we ook toe bij onze voorbereidingen op de GDPR. 

We begrijpen dat de naleving van GDPR een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarom stellen we 

alles in het werk om vóór 25 mei 2018, wanneer de wet van kracht wordt, met onze cloudservices 

te voldoen aan de GDPR. 

                                                            
* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze whitepaper zal de term GDPR worden gehanteerd. 
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Ook vinden we het belangrijk om de kennis die we hebben op het gebied van complexe 

regelgeving met je te delen, zodat je het best mogelijke stappenplan kunt opstellen voor 

je organisatie om te voldoen aan GDPR-vereisten. We zijn klaar om je huidige en toekomstige 

privacy- en beveiligingsplannen te ondersteunen. Hoe? Met het meest uitgebreide compliance- 

en beveiligingsaanbod van alle cloudproviders en met een groot partnernetwerk. 

Deze whitepaper is een onderdeel van onze inspanningen om jou voor te bereiden op de GDPR. 

In dit document vind je een overzicht van wat de GDPR precies is, uitleg over wat we doen om ons 

voor te bereiden op de GDPR en we delen met je welk stappenplan je kunt maken met Microsoft 

zodat ook jij voldoet aan de GDPR als het zover is. 

We kijken ernaar uit om je verder te informeren over hoe je organisatie kan voldoen aan deze 

nieuwe en belangrijke wet en hoe wij je daarbij van dienst kunnen zijn. En hoe je, gedurende het 

traject, persoonlijke privacy persoonsgegevens beter kunt beveiligen. Ga naar ons GDPR-gedeelte 

binnen het Microsoft Vertrouwenscentrum voor aanvullend informatiemateriaal en ontdek hoe 

Microsoft je kan helpen bij de naleving van specifieke GDPR-vereisten. 

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr
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De GDPR begrijpen: de basis 
Voordat we uitleggen wat Microsoft precies voor je kan betekenen bij de voorbereiding op de 

GDPR, gaan we eerst in op de meest fundamentele en belangrijke vragen over de wet, en leggen 

we uit wat er voor jou allemaal kan veranderen. 

Wat is de GDPR? 

De General Data Protection Regulation is een nieuwe privacywet binnen de Europese Unie. 

Europese ingezetenen krijgen door de wet meer controle over hun persoonsgegevens, meer 

helderheid over het gebruik ervan en er zijn vereisten vastgesteld voor de beveiliging en controle 

van gegevens zodat deze goed worden beschermd. 

Geldt de GDPR voor mijn organisatie? 

De GDPR is op meer bedrijven van toepassing dan je in eerste instantie zou denken. De wet legt 

nieuwe regels op aan bedrijven, overheidsorganen, non-profitorganisaties en andere organisaties 

die goederen en diensten aanbieden aan mensen binnen de Europese Unie (EU) of die gegevens 

verzamelen en analyseren die gebonden zijn aan inwoners van de EU. En deze regels gelden voor 

bedrijven in de hele wereld. 

In tegenstelling tot sommige andere jurisdictie is de GDPR van toepassing op bedrijven van elke 

omvang en binnen alle branches. De EU wordt internationaal vaak gezien als een rolmodel als het 

gaat om privacykwesties. We verwachten dan ook dat het GDPR-concept na verloop van tijd wordt 

overgenomen in andere delen van de wereld. 

Wanneer wordt de GDPR van kracht? 

De GDPR treedt in werking op 25 mei 2018. Het vervangt daarmee de bestaande Data Protection 

Directive (Directive 95/46/EC) uit 1995. De GDPR is door de EU lidstaten vastgesteld in april 2016. 

Maar vanwege de grote aanpassingen die sommige organisaties moeten maken om te kunnen 

voldoen aan de nieuwe regels, is er gekozen voor een overgangsperiode van twee jaar. 

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de GDPR? 

De GDPR heeft zes basiselementen: 

 Transparantie over verwerking en gebruik van persoonsgegevens. 

 Beperken van verwerking van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme doeleinden. 

 Beperken van verzameling en opslag van persoonsgegevens tot beoogd gebruik. 

 Individuen in staat stellen om persoonsgegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen. 

 De opslagduur van persoonsgegevens beperken tot zo lang als nodig is voor het beoogd 

gebruik. 

 Persoonsgegevens beveiligen met geschikte beveiligingsmethoden. 
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Wat zijn voorbeelden van vereisten voor de GDPR met betrekking tot deze 

basiselementen? 

 Volgens de GDPR hebben burgers het recht om te weten of en waarvoor een organisatie zijn of 

haar persoonlijke gegevens gebruikt. Een persoon heeft het recht om gegevens te verwijderen 

of te corrigeren, om te verzoeken de gegevens niet langer te gebruiken, om bezwaar te maken 

tegen direct marketing en de toestemming in te trekken voor bepaalde toepassingen van hun 

gegevens. Door het recht op gegevensportabiliteit hebben personen toestemming hun 

gegevens te verplaatsen naar een andere locatie en op ondersteuning bij deze handeling. 

 Volgens de GDPR moeten organisaties persoonsgegevens beveiligen op een wijze die passend 

is bij het vertrouwelijkheidsniveau. In het geval van een gegevensschending moeten 

verwerkingsverantwoordelijken binnen 72 uur de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte 

stellen. En als de inbreuk waarschijnlijk leidt tot een hoog risico op schending van rechten en 

vrijheid van individuen, moet de organisatie ook direct de betreffende individuen op de 

hoogte stellen. 

 Er moet een wettelijke basis zijn voor het gebruik van persoonsgegevens. Voor het gebruik van 

persoonsgegevens moet "specifieke, vrij bepaalde en ondubbelzinnige toestemming worden 

gegeven met kennis van zaken". Voor kinderen bestaan binnen de GDPR aparte vereisten. 

 Organisaties moeten privacy impact assessment (PIA) volgens de Autoriteit uitvoeren voor hun 

gegevensbescherming, om zo te kunnen bepalen wat de privacy-impact is van projecten en 

maatregelen nemen indien nodig. Er moeten registers worden bijgehouden over 

verwerkingsactiviteiten, toestemmingen voor gegevensgebruik en GDPR-compliance. 

 De naleving van de GDPR is niet iets wat je eenmalig doet en dan nooit meer. Het is een 

continu proces. Het niet naleven van de GDPR kan resulteren in hoge boetes. Om te zorgen 

voor naleving van de GDPR worden organisaties aangemoedigd om een privacycultuur te 

creëren binnen hun bedrijf om zo de belangen die individuen hebben bij hun 

persoonsgegevens te beschermen. 

Ga voor meer informatie over de GDPR naar Microsoft.com/GDPR. Daar vind je uitleg over termen 

zoals pseudonymisatie, verwerking, beheerders, betrokkenen en persoonsgegevens We helpen je 

bij het voldoen aan de GDPR-vereisten en we maken ons sterk voor de ondersteuning van 

privacyrechten van individuen. 

https://microsoft.com/gdpr
https://microsoft.com/gdpr
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Samen met Microsoft op weg naar GDPR-naleving 
Voldoen aan de GDPR is een bedrijfsbrede uitdaging. Wat je nodig hebt zijn tijd, tools, processen 

en kennis. Ook moeten naar alle waarschijnlijkheid je activiteiten op het gebied van privacy- en 

gegevensbeheer opnieuw worden geëvalueerd. Je traject richting het naleven van de GDPR loopt 

soepeler met een goed opgebouwd cloudservicemodel gebaseerde architecten, en een efficiënt 

gegevensbeheerprogramma data governance. Wil je voldoen aan de GDPR? Vertrouw dan op het 

uitgebreide partnernetwerk van Microsoft. 

Microsoft heeft een lange historiek op het gebied van betrouwbare cloudservices. We hanteren 

een principiële aanpak als het gaat om privacy, beveiliging, compliance en transparantie en vinden 

het erg belangrijk dat je de technologie die je gebruikt kunt vertrouwen. We hebben de meest 

uitgebreide compliance-portfolio binnen de technologiesector. En we zijn het eerste bedrijf dat 

belangrijke standaarden heeft geïmplementeerd, zoals de ISO/IEC 27018-standaard voor 

cloudprivacy. Al jarenlang bekleden we een voortrekkersrol als het gaat om oplossingen voor 

privacy, beveiliging, compliance en transparantie. Een rol waarvan zowel onze klanten als partners 

kunnen profiteren. 

Bij je voorbereidingen op de GDPR kun je daarnaast het volgende van ons verwachten: 

 Technologie die aansluit bij je wensen. Profiteer van ons brede aanbod aan enterprise 

cloudservices om te voldoen aan GDPR-verplichtingen, zoals het verwijderen, rectificeren 

en overbrengen van persoonsgegevens, de toegang tot persoonsgegevens en het bezwaar 

maken tegen de verwerking ervan. Daarnaast kun je bij het gebruik van Microsoft-

technologieën rekenen op ons grote wereldwijde partnernetwerk voor deskundige 

ondersteuning. 

 Contractuele verplichtingen. Onze ondersteuning aan jou is gewaarborgd via 

contractuele verplichtingen die zijn gekoppeld aan onze cloudservices, zoals tijdige 

beveiligingsondersteuning en -meldingen die in overeenstemming zijn met de nieuwe 

GDPR-vereisten. Sinds maart 2017 hebben we in onze klantlicentieovereenkomsten voor 

Microsoft-cloudservices de verplichtingen opgenomen om te voldoen aan de GDPR zodra 

deze van kracht wordt. 

 Onze kennis delen. We delen ons eigen GDPR-traject met jou. Zo kun je leren van ons 

proces en zelf het beste stappenplan opstellen voor je organisatie. 
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Aan de slag met de GDPR 

Een platformaanpak voor de GDPR 

De systemen die je gebruikt voor het maken, opslaan, analyseren en beheren van gegevens 

kunnen verspreid zijn over verschillende IT-omgevingen: persoonlijke apparaten, lokale servers, 

cloudservices en zelfs het Internet of Things. Dit betekent waarschijnlijk dat het grootste gedeelte 

van je IT-landschap moet voldoen aan de GDPR-vereisten. 

Voldoen aan de vereisten van de GDPR gaat het best met een holistische aanpak binnen de 

context van al je regelgevende en wettelijke privacyverplichtingen. Veel van de voor de GDPR 

vereiste beveiligingscontroles voor het voorkomen en opsporen van en reageren op 

kwetsbaarheden en gegevenslekken hebben overeenkomsten met andere standaarden op het 

gebied van gegevensbeveiliging, zoals de ISO 27018-standaard voor cloudprivacy. 

Je kunt natuurlijk per onderwerp op zoek gaan naar de beheersmaatregelen die vereist zijn voor 

betreffende standaarden of regelgevingen. Beter is het om een algemene set van 

controlemogelijkheden te vinden waarmee je aan al deze vereisten kunt voldoen. Hetzelfde geldt 

voor het beoordelen van technologieën en oplossingen. Wanneer je wilt voldoen aan een 

uitgebreide set regels zoals die van de GDPR, kun je met een platformaanpak - waarbij 

bijvoorbeeld Windows, Microsoft SQL Server, SharePoint, Exchange, Office 365, Azure en Dynamics 

365 zijn geïntegreerd - een beter zicht krijgen op de stappen die je moet zetten om te voldoen 

aan de GDPR, maar ook aan andere richtlijnen die belangrijk voor je zijn. 

We raden je aan om je bij het begin van het traject voor GDPR-compliance te richten op de 

volgende vier stappen: 

 Identificeren—stel vast welke persoonsgegevens je hebt en waar ze zijn opgeslagen. 

 Beheren—controleer hoe persoonsgegevens worden gebruikt en benaderd. 

 Beveiligen—stel beveiligingscontroles in om kwetsbaarheden en gegevensschendingen 

te voorkomen, te ontdekken en erop te reageren. 

 Rapporteren—onderneem actie op gegevensverzoeken, rapporteer inbreuk op gegevens 

en bewaar vereiste documentatie. 
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Bij elke stap geven we voorbeelden van tools, resources en functies in verschillende Microsoft-

oplossingen die je kunt gebruiken om aan de vereisten te voldoen. Dit document is geen 

allesomvattende "how to". Daarom hebben we links toegevoegd naar meer informatie. Die is ook 

te vinden op Microsoft.com/GDPR. 
 

Er komt veel kijken bij de GDPR. Begin nu met de evaluatie van maatregelen, en wacht niet totdat 

de wet van kracht wordt. Houd je privacy- en gegevensbeheerpraktijken nu tegen het licht. 

In de volgende hoofdstukken leggen we uit wat de specifieke elementen zijn uit elk onderdeel van 

GDPR en beschrijven we hoe je met Microsoft-producten en -services vandaag nog kunt beginnen. 

 

Identificeren 

Beheren 

Beveiligen 

Rapporteren 

https://microsoft.com/gdpr
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Vandaag beginnen 

Identificeren: stel vast welke persoonsgegevens je hebt en waar ze zijn 

opgeslagen 

De eerste stap richting GDPR-compliance is beoordelen of de GDPR ook geldt voor jouw bedrijf, 

en zo ja: tot op welke hoogte? Deze analyse begint met achterhalen welke gegevens je hebt en 

waar ze zijn opgeslagen. 

Geldt de GDPR voor mijn gegevens? 

De GDPR reguleert de verzameling, de opslag, het gebruik en het delen van "persoonsgegevens". 

In de GDPR wordt een brede definitie gehanteerd van persoonsgegevens, namelijk alle gegevens 

over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. 

Je vindt persoonsgegevens bijvoorbeeld in klantendatabases, feedbackformulieren van je klanten, 

e-mailcontent, foto's, CCTV footage, records van loyaliteitsprogramma's, HR-databases of ergens 

anders. Heeft jouw bedrijf dergelijke gegevens of ben je van plan om ze te verzamelen? En hebben 

de gegevens betrekking op inwoners van de EU? Dan moet je voldoen aan de GDPR. Onthoud 

goed dat de GDPR niet alleen geldt voor persoonsgegevens opgeslagen binnen de EU: de wet is 

ook van toepassing op gegevens die zijn verzameld, verwerkt of opgeslagen buiten de EU als deze 

gegevens zijn gekoppeld aan inwoners binnen de EU. 

Je gegevens in kaart brengen 

Om te begrijpen of de GDPR van toepassing is op jouw organisatie en welke verplichtingen hier 

eventueel bij komen kijken, is het belangrijk om de gegevens van je bedrijf in kaart te brengen. 

Hierdoor weet je welke gegevens persoonlijk zijn en kun je vaststellen door welke systemen de 

gegevens worden verzameld en opgeslagen. Je begrijpt dan ook waarom de gegevens zijn 

verzameld, hoe ze worden verwerkt en gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. 

Hieronder vind je voorbeelden van specifieke manieren waarop je met ons lokale en cloudaanbod 

de eerste stappen kunt zetten richting naleving van de GDPR. 

 

 

Azure 

 

Azure is een open en flexibel cloudplatform en biedt een service waarmee je gegevensbronnen 

eenvoudig kunt ontdekken en identificeren. De Microsoft Azure Data Catalog is een volledig 

beheerde cloudservice. Het is een systeem waarmee je de gegevensbronnen van je organisatie 

kunt registreren maar ook kunt identificeren. Anders gezegd: Azure Data Catalog is bedoeld om 

jou te ondersteunen bij het ontdekken, begrijpen en gebruiken van je gegevensbronnen zodat je 

meer waarde kunt halen uit bestaande gegevens. Nadat een gegevensbron is geregistreerd in de 

Azure Data Catalog worden de metagegevens geïndexeerd door de service, zodat jij eenvoudig op 

zoekt kunt gaan naar gewenste gegevens. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-catalog/data-catalog-what-is-data-catalog
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Dynamics 365 

Dynamics 365 biedt via de Rapportage- en analysedashboards van Dynamics 365 verschillende 

zichtbaarheids- en auditmogelijkheden voor het identificeren van persoonsgegevens: 

 Dynamics 365 heeft een Rapport-wizard waarmee je eenvoudig rapporten kunt aanmaken 

zonder dat je daarvoor op XML- of SQL-gebaseerde query's nodig hebt. 

 Dashboards in Dynamics 365 geven je een overzicht van bedrijfsgegevens: praktische 

informatie die binnen je hele organisatie kan worden bekeken. 

 Microsoft Power BI is een selfservice-platform voor Business Intelligence (BI) waarmee je 

gegevens kunt opsporen, analyseren en visualiseren. De inzichten die hieruit voortkomen 

kun je delen met collega's of je kunt er samen aan verder werken. 
 

 

Enterprise Mobility + Security (EMS) Suite 

Enterprise Mobility + Security biedt je functies met identiteitsgestuurde beveiligingstechnologieën 

waarmee je persoonlijke gegevens binnen je organisatie ontdekt, beheert en beveiligt. Daarnaast 

kun je mogelijke blinde vlekken blootleggen en gegevensinbreuken ontdekken op het moment 

dat ze plaatsvinden. 

Microsoft Cloud App Security is een uitgebreide service voor diepere gegevensinzichten met veel 

controlemogelijkheden en verbeterde beveiligingsopties voor de gegevens binnen je 

cloudtoepassingen. Je ziet welke cloudapps worden gebruikt in je netwerk - met meer dan 13.000 

apps die je kunt identificeren op alle apparaten - en je hebt mogelijkheden voor risicobeoordeling 

en doorlopende analyse. 

Microsoft Azure Information Protection helpt je achterhalen welke gegevens vertrouwelijk zijn en 

waar deze zijn opgeslagen. Je kunt een zoekopdracht naar gegevens met een bepaald 

vertrouwelijkheidsniveau of op een slimme manier vertrouwelijke gegevens identificeren wanneer 

een bestand of e-mail wordt aangemaakt. Eenmaal geïdentificeerd, kun je de gegevens 

automatisch classificeren en labelen. En allemaal op basis van het gewenste beleid van je bedrijf. 
 

 

Office 365 

Er zijn verschillende Office 365-oplossingen waarmee je persoonlijke gegevens kunt identificeren 

en de toegang ertoe kunt beheren: 

 Met Data Loss Prevention (DLP) in Office en Office 365 kun je meer dan 

80 veelvoorkomende types vertrouwelijke gegevens ontdekken, waaronder financiële, 

medische en persoonlijke informatie. 

 Via Inhoud zoeken in het Office 365 Security & Compliance Center kun je zoeken naar 

inhoud binnen inboxen, openbare mappen, Office 365-groepen, Microsoft Teams, SharePoint 

Online-sites, OneDrive voor Bedrijven-locaties en Skype voor Bedrijven-gesprekken. 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531183.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=528172
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/create-or-customize-dashboards.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn708055.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/enterprise-mobility-security
http://www.cloudappsecurity.com/
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/azure-information-protection
https://support.office.com/en-US/article/Overview-of-data-loss-prevention-policies-1966b2a7-d1e2-4d92-ab61-42efbb137f5e
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150541(v=exchg.160).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150541(v=exchg.160).aspx
https://support.office.com/en-us/article/Run-a-Content-Search-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-61852fd9-fe8a-4880-a339-cb19ed3bff4a?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
https://support.office.com/en-us/article/Office-365-Security-Compliance-Center-7e696a40-b86b-4a20-afcc-559218b7b1b8?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
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 Office 365 eDiscovery-zoekfunctionaliteit gebruik je om tekst en metadata te zoeken 

binnen de content van je Office 365-programma's: SharePoint Online, OneDrive voor 

Bedrijven, Skype voor Bedrijven Online en Exchange Online. 

 Office 365 Advanced eDiscovery wordt ondersteund door machine learning-technologie. 

Je gebruikt het om documenten te vinden die relevant zijn voor bepaalde onderwerpen 

(bijvoorbeeld wanneer je een compliance-onderzoek verricht). Dit gaat sneller en preciezer 

dan wanneer je zoekt via de traditionele manieren, zoals met trefwoorden of door grote 

hoeveelheden bestanden handmatig langs te lopen. Via machine learning (zelflerende 

apparaten) train je het systeem om op een slimme manier grote datasets te verkennen en 

om zich te richten op dat wat relevant is. Hiermee verklein je de hoeveelheid gegevens 

voordat je tot controle over gaat, waardoor je met Advanced eDiscovery behoorlijk op 

kosten en tijd kunt besparen. 

 Advanced Data Governance gebruikt intelligence en door machines ondersteunde 

inzichten bij het zoeken en classificeren van gegevens, het opstellen van beleid ervoor en 

de actie die je erop onderneemt. Hierdoor kun je de levenscyclus voor de belangrijkste 

gegevens van je bedrijf beter beheren. 
 

 

SharePoint 

Benut de SharePoint Search Service en de zoekfunctionaliteit binnen de toepassing om persoonlijke 

gegevens op te sporen. Wil je vertrouwelijke informatie zoeken en identificeren? SharePoint Server 

2016 biedt wat betreft gegevensverliespreventie dezelfde mogelijkheden als Office 365. 
 

 

SQL Server en Azure SQL Database 

Gebruik de SQL-taal om zoekopdrachten uit te voeren in databases en om de tools en services die 

je hierbij helpen aan je wensen aan te passen. Zoeken wordt volledig ondersteund via zoekopdrachten 

maar volledige traceerlogboekregistratie van gegevens gebeurt op toepassingsniveau. Scripttaak 

levert code waarmee je aangepaste functies kunt uitvoeren, zoals complexe gegevens-query's die 

niet beschikbaar zijn in de ingebouwde taken en transformaties van SQL Server Integration 

Services. Met Scripttaak kun je ook binnen een script functies combineren, waardoor je niet langer 

meerdere taken en transformaties hoeft te gebruiken. Dit productpakket biedt daarnaast krachtige 

Business Intelligence-mogelijkheden met toegang tot gegevensinzichten op eindgebruikersniveau. 
 

 

Windows en Windows Server 

Zoeken naar gegevens binnen Windows kan met Windows Search. Je kunt persoonlijke gegevens 

opsporen en lokaliseren op je lokale machine en op alle verbonden apparaten waarvoor je de 

juiste toegangsrechten hebt. Wil je gezochte gegevens nog beter lokaliseren met Windows 

Search? Gebruik dan de Indexeringsopties in het configuratiescherm om de Windows Search-

mogelijkheden aan te passen (bijvoorbeeld indexeren van bestandsinhoud). 

https://products.office.com/en-us/business/compliance-tools-ediscovery
https://blogs.office.com/2015/12/10/reduce-ediscovery-costs-and-challenges-with-office-365-advanced-ediscovery/#h8JHf07zXbm1K0ZO.97
https://blogs.office.com/2016/09/26/office-365-news-in-september-at-ignite-intelligence-security-collaboration-and-more/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt346121(v=office.16).aspx#search
https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt346121(v=office.16).aspx#sensitive
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms136127.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms136127.aspx
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Beheren: controleer hoe persoonsgegevens worden gebruikt en benaderd 

De GDPR biedt betrokkenen - dat zijn de personen op wie de gegevens betrekking hebben - meer 

controle over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden vastgelegd en gebruikt. 

Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen bij je bedrijf om hun gegevens te delen, 

te verplaatsen naar andere services, fouten erin te corrigeren of om te verbieden dat bepaalde 

gegevens voor bepaalde doeleinden worden gebruikt. In sommige gevallen moet aan deze 

verzoeken worden voldaan binnen een vastgestelde periode. 

Gegevenscontrole 

Om aan de wensen van betrokkenen te kunnen voldoen, moet je weten welke types gegevens 

binnen je organisatie worden verwerkt, hoe dat gebeurt en voor welke doeleinden. Om hier achter 

te komen is de eerder besproken inventarisatie van gegevens een goede eerste stap om te zetten. 

Is de inventarisatie afgerond, dan is de volgende belangrijke stap het ontwikkelen en implementeren 

van een gegevensbeheerplan. Een dergelijk plan ondersteunt je bij het opstellen van beleid, rollen 

en verantwoordelijkheden voor de toegang tot en het beheer en gebruik van persoonlijke gegevens. 

Ook zorgt het ervoor dat je activiteiten op het gebied van gegevensverwerking voldoen aan de 

GDPR. Met een gegevensbeheerplan heb je bijvoorbeeld de zekerheid dat je organisatie effectief 

tegemoet komt aan de eis van betrokkenen om gegevens te verwijderen of te verplaatsen. 

 

Microsoft Cloud Services 

De Microsoft Cloud Services zijn bedoeld ter ondersteuning van je beheerstrategie. De services zijn 

ontwikkeld met de Microsoft Privacy-by-Design- en Privacy-by-Default-methode. Als je je 

gegevens toevertrouwt aan Azure, Office 365 of Dynamics 365 dan blijf jij de enige eigenaar: je 

behoudt de rechten, aanspraak en belangen van de in de services opgeslagen gegevens. 

In de Microsoft Cloud Services worden strenge maatregelen getroffen om onbevoegde toegang 

tot of onrechtmatig gebruik van je gegevens te voorkomen, zoals wordt uitgelegd in het Microsoft 

Vertrouwenscentrum. Onder deze maatregelen vallen ook toegangsbeperking voor Microsoft-

personeel en onderaannemers en het zorgvuldig opstellen van vereisten voor het beantwoorden 

van beheerverzoeken voor klantgegevens. Je hebt zelf echter op elk moment het recht om je 

gegevens te bekijken en gebruiken, om welke reden dan ook. 

We sturen gegevensverzoeken van overheidsinstanties direct naar je door, tenzij dat juridisch niet 

is toegestaan. Pogingen van de overheid om dergelijke openbaarmakingen te verbieden, zijn door 

ons aangevochten in de rechtszaal. 

We vinden het belangrijk dat de Microsoft Cloud Services op de juiste wijze worden beheerd en 

dat er zekerheid wordt geboden aan onze klanten. Daarom vindt ten minste een keer per jaar een 

audit plaats van de cloudservices. Daarvoor gebruiken we wereldwijd gebruikte standaarden op 

het gebied van dataprivacy, zoals HIPAA en HITECH, CSA Star Registry en verschillende andere 

ISO-standaarden. Je vindt de rapporten hiervan op 

https://servicetrust.microsoft.com/Documents/ComplianceReports. 

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/who-can-access-your-data-and-on-what-terms
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/who-can-access-your-data-and-on-what-terms
https://servicetrust.microsoft.com/Documents/ComplianceReports
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Naast deze inspanningen van onze kant, bieden we de noodzakelijke mogelijkheden om zelf te 

controleren hoe je gegevens worden beheerd en wie er binnen je organisatie toegang heeft tot 

welke gegevens. 

 

 

Azure 

Azure Active Directory is een oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer in de cloud. Het is 

bedoeld voor beheer van identiteiten en van de toegang tot Azure en lokale en andere 

cloudbronnen, gegevens en toepassingen. Met Azure Active Directory Privileged Identity 

Management kun je tijdelijke JIT-beheerrechten (Just-In-Time) toewijzen aan bepaalde gebruikers 

om Azure-bronnen te beheren. 

Met Azure Role-Based Access Control (RBAC) beheer je de toegang tot je Azure-bronnen. Hierdoor 

kun je toegang verlenen op basis van de aan de gebruiker toegewezen rol, waardoor het voor jou 

makkelijker wordt om gebruikers alleen de machtigingen te verlenen die ze nodig hebben voor 

hun werk. Je kunt RBAC afstemmen op het bedrijfsmodel van je organisatie en de risicotolerantie. 

 

 

Office 365 

Office 365-oplossingen bieden verschillende functies voor het beheer van je persoonsgegevens: 

 Met de functies voor gegevensbeheer in het Office 365 Security & Compliance Center kun 

je inhoud van Exchange Online-postvakken, SharePoint Online-sites en OneDrive voor 

Bedrijven-locaties archiveren en bewaren en gegevens importeren in Office 365. 

 Met de Retentie-functie in Office 365 beheer je de levenscyclus van je e-mail en 

documenten. Inhoud die je nog nodig hebt, bewaar je en de rest verwijder je. 

 Advanced Data Governance gebruikt intelligence en door machines ondersteunde 

inzichten bij het zoeken en classificeren van gegevens, het opstellen van beleid ervoor 

en de actie die je erop onderneemt. Hierdoor kun je de levenscyclus voor de belangrijkste 

gegevens van je bedrijf beter beheren. 

 Met Beleid voor informatiebeheer in SharePoint Online beheer je de bewaarperiode van 

content, controleer je wat mensen ermee doen en voeg je barcodes of labels toe aan 

documenten. 

 Via Logboekopname in Exchange Online kun je voldoen aan wettelijke en organisatorische 

compliance-vereisten door het bijhouden van ingaand en uitgaand e-mailverkeer. 

 

 

http://www.microsoft.com/identity
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/role-based-access-built-in-roles/
https://support.office.com/en-us/article/Data-governance-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-5fe09846-41b6-4168-9c48-2eb491b69dc2?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
https://support.office.com/en-us/article/Office-365-Security-Compliance-Center-7e696a40-b86b-4a20-afcc-559218b7b1b8?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
https://support.office.com/en-us/article/Retention-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-2a0fc432-f18c-45aa-a539-30ab035c608c?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
https://blogs.office.com/2016/09/26/office-365-news-in-september-at-ignite-intelligence-security-collaboration-and-more/
https://support.office.com/en-US/article/Implement-Records-Management-0bfe419e-eb1d-421a-becd-5be9fed1e479
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj898487(v=exchg.150).aspx
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Gegevensclassificatie 

Gegevensclassificatie is een belangrijk onderdeel van elk gegevensbeheerplan. Vooral bij de 

reactie op gegevensverzoeken is het erg handig om een classificatieplan te hebben dat 

organisatiebreed is geïmplementeerd, omdat je persoonsgegevens sneller kunt opsporen en 

verzoeken eerder kunt verwerken. 

We bieden ondersteuning en tools voor de complexe opdracht van gegevensclassificatie. 

 

 

Azure 

Het whitepaper over gegevensclassificatie biedt specifieke ondersteuning voor het classificeren 

van gegevens in Azure. Je wordt stap voor stap geleid langs de basisprincipes van technieken voor 

gegevensclassificatie, het proces, de terminologie en de implementatie. Ook bevat het document 

een schat aan aanvullende informatie en koppelingen. 

 

 

Dynamics 365 

De planningshandleiding voor (online) beveiliging en compliance voor Dynamics 365 biedt 

uitgebreide uitleg over de belangrijkste overwegingen op het gebied van compliance en 

beveiliging bij het plannen van een implementatie in (online) omgevingen waarbij 

integratieservices voor enterprise directory betrokken zijn, zoals directory-synchronisatie en 

eenmalige aanmelding. Het bevat informatie over beleid inzake privacy en vertrouwelijkheid, 

gegevensclassificatie en impact. 

 

 

Enterprise Mobility + Security (EMS) 

Met Azure Information Protection classificeer en label je gegevens op het moment van aanmaken 

of bij aanpassingen. Je hebt de keus om beveiliging (encryptie, verificatie en gebruikersrechten) of 

visuele markeringen toe te passen op vertrouwelijke gegevens. Classificatielabels en beveiliging 

zijn blijvend, ze reizen mee met de gegevens zodat deze altijd identificeerbaar en beveiligd zijn, 

waar de opslaglocatie ook is of met wie ze ook worden gedeeld. 

 

 

Office en Office 365 

 Met Data Loss Prevention (DLP) in Office en Office 365 kun je meer dan 

80 veelvoorkomende types vertrouwelijke gegevens ontdekken, waaronder financiële, 

medische en persoonlijke informatie. Daarnaast kunnen organisaties met DLP handelingen 

instellen voor identificatie om vertrouwelijke informatie te beveiligen en onopzettelijke 

openbaarmaking te voorkomen. 

https://aka.ms/data-classification-cloud
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134930.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/understand-explore/what-is-information-protection
https://support.office.com/en-US/article/Overview-of-data-loss-prevention-policies-1966b2a7-d1e2-4d92-ab61-42efbb137f5e
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150541(v=exchg.160).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150541(v=exchg.160).aspx
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 Advanced Data Governance gebruikt intelligence en door machines ondersteunde 

inzichten bij het zoeken en classificeren van gegevens, het opstellen van beleid ervoor en 

de actie die je erop onderneemt. Hierdoor kun je de levenscyclus voor de belangrijkste 

gegevens van je bedrijf beter beheren. Classificeer gegevens op basis van automatische 

analyse en beleidsaanbevelingen en voer vervolgens handelingen uit om opgeslagen 

gegevens te behouden of schoon deze op als dat nodig is. Zowel lokaal opgeslagen 

gegevens als externe gegevensbronnen kunnen in Office 365 worden geïntegreerd en per 

berichttype worden geclassificeerd. Via de classificatie van berichttypes kun je verschillende 

gegevensbronnen zoeken, sorteren en exporteren, waardoor het makkelijker wordt om e-

discovery-reviews uit te voeren. 

 

 

Windows en Windows Server 

In de Microsoft-toolkit voor gegevensclassificatie voor Windows Server 2012 R2 vind je 

voorbeelden van zoekexpressies en -regels om de compliance-activiteiten van je IT-professionals, 

auditors, accountants, juristen en andere compliance-professionals te ondersteunen. 

https://blogs.office.com/2016/09/26/office-365-news-in-september-at-ignite-intelligence-security-collaboration-and-more/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh367453.aspx
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Beveiligen: stel beveiligingscontroles in om kwetsbaarheden en 

gegevensschendingen te voorkomen, en erop te reageren 

Organisaties zijn steeds meer doordrongen van het belang van informatiebeveiliging. Maar door 

de GDPR wordt de lat op dit gebied nog hoger gelegd. De nieuwe wet verplicht organisaties om 

de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat persoonlijke gegevens 

beveiligd zijn tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. 

Je gegevens beveiligen 

Gegevensbeveiliging is een complexe zaak. Er zijn veel risico's waar je rekening mee moet houden: 

een fysieke inbreuk, frauduleuze werknemers, onopzettelijk verlies of hackers. Met het opstellen 

van risicobeheerplannen en door risicobeperkende maatregelen te nemen, zoals 

wachtwoordbeveiliging, auditlogs en encryptie, kun je voldoen aan de geldende wetten en regels. 

De Microsoft Cloud is zo gebouwd dat jij begrijpt wat de risico's zijn en beveiligingsmaatregelen 

kunt nemen. Op veel vlakken is onze cloud veiliger dan lokale computing-omgevingen. Onze 

datacenters zijn bijvoorbeeld gecertificeerd en voldoen aan de internationaal erkende 

beveiligingsstandaarden. Ze worden 24 uur per dag fysiek beveiligd en we hanteren strenge 

toegangscontroles. 

De beveiliging van onze cloudinfrastructuur maakt onderdeel uit van een uitgebreide 

beveiligingsoplossing. Al onze producten, zowel in de cloud als lokaal, hebben 

beveiligingsmogelijkheden om je gegevens te beschermen. 

 

 

Azure 

Met de volgende Azure-services en -tools kun je je persoonlijke gegevens in je cloudomgeving 

beveiligen: 

 Azure Security Center levert zicht op en controle over de beveiliging van je Azure-

resources. Er vindt continue controle plaats van je resources en je ontvangt nuttige 

beveiligingsaanbevelingen. Je kunt beleid opstellen voor je Azure-abonnementen en 

resource-groepen dat speciaal is afgestemd op de beveiligingsvereisten van je bedrijf, het 

type toepassingen dat je gebruikt en het vertrouwelijkheidsniveau van je gegevens. Ook 

wordt gebruikgemaakt van door beleid gestuurde beveiligingsaanbevelingen om eigenaars 

te ondersteunen bij het instellen van noodzakelijke controles, bijvoorbeeld antimalware of 

schijfversleuteling voor je bronnen. Security Center helpt je ook met het snel 

implementeren van beveiligingsservices en -apparaten van Microsoft en onze partners 

waarmee de beveiliging van je cloudomgeving wordt versterkt. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/security-center/
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 Gegevensencryptie in Azure zorgt ervoor dat je gegevens tijdens opslag en verzending 

beveiligd zijn. Zo kun je met behulp van Storage Service Encryption je gegevens 

automatisch versleutelen wanneer ze worden weggeschreven naar Azure Storage. Ook kun 

je Azure Disk Encryption gebruiken voor het versleutelen van besturingssystemen en 

gegevensschijven van Windows- en Linux-virtuele machines. Er worden altijd strikte 

beveiligingsmaatregelen toegepast wanneer gegevens worden verstuurd van een 

toepassing naar Azure. 

 Met Azure Key Vault beveilig je de cryptografische sleutels, certificaten en wachtwoorden 

die zijn gekoppeld aan je gegevens. Key Vault gebruikt HSM's (Hardware Security Modules). 

Met deze oplossing behoud je de controle over je sleutels, en daarmee over je gegevens. 

Dit betekent dat Microsoft je sleutels nooit kan zien of achterhalen. Met Azure-

logboekregistratie kun je het gebruik van opgeslagen sleutels monitoren en controleren. 

Ook kun je logboeken importeren in Azure HDInsight of je SIEM-systeem (Security Information 

en Event Management) om aanvullende analyses en dreigingsdetectie uit te voeren. 

 Cloudservices en virtuele machines voor Microsoft Antimalware voor Azure  is een gratis 

realtime beveiligingsfunctionaliteit waarmee je virussen, spyware en andere schadelijke 

software die gericht zijn op gegevensdiefstal kunt opsporen en verwijderen. Dat gebeurt 

met configureerbare meldingen die je direct vertellen wanneer er wordt geprobeerd 

schadelijke of ongewenste software te installeren op je Azure-systemen. 

 

 

Dynamics 365 

Gebruik de beveiligingsconcepten van Dynamics 365 om de gegevensintegriteit en -privacy binnen 

een organisatie met Dynamics 365 te beschermen. Je hebt de mogelijkheid om bedrijfseenheden, 

rol-, record- en veldgebaseerde beveiliging te combineren met elkaar en de algehele toegang tot 

informatie voor gebruikers binnen je Dynamics 365-organisatie te bepalen. 

 Met Rolgebaseerde beveiliging in Dynamics 365 kun je een set privileges groeperen 

waarmee de handelingen van een bepaalde gebruiker worden beperkt. Dit is een 

belangrijke functionaliteit, vooral wanneer mensen binnen een organisatie wisselen van 

functie. 

 Met Record-gebaseerde beveiliging in Dynamics 365 kun je de toegang beperken tot 

specifieke records (of gegevensbestanden). 
 

 Met Beveiliging op veldniveau in Dynamics 365 beperk je de toegang tot specifieke, uiterst 

belangrijke velden met bijvoorbeeld persoonlijke informatie. 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-security-data-encryption-best-practices
https://azure.microsoft.com/en-us/services/key-vault/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-security-antimalware
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh699698.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334717.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334673.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309608.aspx
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Enterprise Mobility + Security (EMS) 

Bij de meeste gegevensschendingen verkrijgen aanvallers toegang tot bedrijfsnetwerken omdat 

gebruikerscredentials zwak, te standaard of gestolen zijn. Stap 1 in onze beveiligingsaanpak is 

identiteitsbeveiliging aan de poort met risicogebaseerde voorwaardelijke toegang. 

 Azure Active Directory (Azure AD) in Enterprise Mobility + Security beveiligt je organisatie 

op toegangsniveau door identiteiten te beheren en beveiligen, waaronder je bevoegde 

en niet-bevoegde identiteiten. Azure AD biedt één beveiligde identiteit voor toegang tot 

duizenden apps. Azure AD Premium bevat MFA (Multi- Factor Authentication): 

toegangsbeheer dat is gebaseerd op apparaatstatus, gebruikerslocatie, identiteits- en 

aanmeldingsrisico en holistische beveiligingsrapporten, -audits en -meldingen. Azure Met 

AD PIM (Privileged Identity Management) kun je bevoegde identiteiten en hun toegang tot 

resources opsporen, beperkingen opleggen en monitoren. Dat doe je met behulp van een 

beveiligings-wizard, controles en meldingen. Hierdoor kun je tijdsbesparende scenario's 

uitvoeren zoals "just in time"- en "just enough administration"-toegang. 

Enterprise Mobility + Security levert diepgaande inzichten in gebruikers-, apparaat- en 

gegevensactiviteiten, zowel lokaal als in de cloud. Je gegevens worden beter beveiligd met strenge 

controles en strikte handhaving ervan. 

 Azure Information Protection zorgt voor beter beheer van je gegevens binnen de gehele 

levenscyclus: bij het maken ervan en bij lokale en cloudopslag, bij intern en extern delen, bij 

verzendcontrole van je bestanden en ook bij het reageren op onverwachte gebeurtenissen. 

 Cloud App Security biedt vergaand inzicht in en strikte gegevenscontroles over de SaaS-

apps (Software as a Service) en de cloud-apps van je werknemers. Dit levert een compleet 

contextueel overzicht op en je kunt gegevens beheren met gedetailleerd beleid. 

 Microsoft Intune heeft beheeropties voor mobiele apparaten, mobiele toepassingen en pc's 

vanuit de cloud. Met Intune hebben je werknemers toegang tot zakelijke toepassingen, 

gegevens en bronnen vanaf nagenoeg elke locatie en ieder apparaat, terwijl je 

bedrijfsgegevens zeer goed worden beveiligd. 

 

 

Office en Office 365 

Het Office 365-platform biedt beveiliging op elke niveau: bij de ontwikkeling van toepassingen, 

voor fysieke datacenters en bij de toegang van eindgebruikers. Office 365-toepassingen hebben 

ingebouwde beveiligingsfuncties waarmee gegevens makkelijker beschermd kunnen worden. Maar 

ze bieden je ook flexibiliteit, zodat jij de beveiliging kunt configureren, beheren en implementeren 

op een manier die logisch is voor jouw bedrijf. Het compliance-raamwerk van Office 365 heeft 

meer dan 1.000 controleopties, waaronder 50 certificeringen of attesten. Zo kan jouw Office 365 

blijven voldoen aan veranderende industriestandaarden. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/azure-information-protection
http://www.cloudappsecurity.com/
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/microsoft-intune
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Veel beveiligingscontroles zijn standaard beschikbaar. SharePoint en OneDrive voor Bedrijven 

gebruiken bijvoorbeeld beide gegevensencryptie tijdens opslag en verzending. Ook kun je digitale 

certificaten instellen en implementeren zodat persoonsgegevens onleesbaar worden. En met 

Office-toegangsbeheer kun je toegang tot persoonsgegevens verlenen en beperken. 

Office 365 heeft nog meer functies waarmee je gegevens kunt beschermen en gegevensschendingen 

direct kunt opsporen: 

 Secure Score geeft inzicht in je beveiligingsstatus en de beschikbare functies om risico te 

verminderen, waarbij de mate van beveiliging zorgvuldig wordt afgewogen tegen 

eventueel productiviteitsverlies. 

 Met Advanced Threat Protection (ATP) voor Exchange Online beveilig je je e-mail in 

realtime tegen nieuwe, geavanceerde malware-aanvallen. Ook kun je beleid instellen om te 

voorkomen dat gebruikers besmette bijlagen openen via hun e-mail of doorklikken naar 

schadelijke websites. ATP voor Exchange Online biedt beveiliging tegen onbekende 

malware en virussen, bescherming tegen kwaadaardige URL's op het moment van klikken 

en geavanceerde mogelijkheden voor rapportage en het lokaliseren van URL's. 

 Via Information Rights Management (IRM) voorkomen jij en je gebruikers dat 

vertrouwelijke informatie door niet-bevoegde personen wordt afgedrukt, doorgestuurd, 

opgeslagen, bewerkt of gekopieerd. Met IRM in SharePoint Online kun je de 

gebruikershandelingen beperken voor bestanden die zijn gedownload uit lijsten of 

bibliotheken, zoals het afdrukken van kopieën van de bestanden of het kopiëren van 

stukken tekst eruit. Met IRM in Exchange Online voorkom je dat vertrouwelijke informatie 

in e-mailberichten en bijlagen via e-mail wordt gelekt, zowel online als offline. 

 Met Mobile Device Management (MDM) voor Office 365 kun je beleid en regels opstellen 

om de iPhones, iPads, Android-apparaten en Windows-telefoons van je gebruikers te 

beveiligen en beheren. Je kunt bijvoorbeeld op afstand een apparaat wissen en 

gedetailleerde apparaatrapporten bekijken. Ook gebruikt Office 365 meervoudige 

verificatie (MFA) voor extra beveiliging. 

 

 

SQL Server en Azure SQL Database 

SQL Server en Azure SQL Database hebben op verschillende niveaus beheermogelijkheden voor 

databasetoegang en -verificatie: 

 Met Azure SQL Database-firewall wordt de toegang tot individuele databases binnen je 

Azure SQL Database-server beperkt: deze wordt alleen verleend via goedgekeurde 

verbindingen. Je kunt regels opstellen voor je firewall op server- en op databaseniveaus 

door een reeks IP-adressen op te geven met goedgekeurde toegang. 

https://support.office.com/en-US/article/Introducing-the-Office-365-Secure-Score-c9e7160f-2c34-4bd0-a548-5ddcc862eaef
https://products.office.com/en-us/exchange/online-email-threat-protection
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn792011.aspx
https://support.office.com/en-us/article/Set-up-Mobile-Device-Management-MDM-in-Office-365-dd892318-bc44-4eb1-af00-9db5430be3cd
https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-firewall-configure
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 SQL Server-verificatie zorgt ervoor dat alleen bevoegde gebruikers met geldige credentials 

toegang hebben tot je databaseserver. SQL Server ondersteunt zowel Windows-verificatie 

als SQL Server-aanmeldingen. Windows-verificatie komt met geïntegreerde beveiliging en 

is de meest veilige optie, omdat het verificatieproces volledig versleuteld is. Azure SQL 

Database ondersteunt Azure Active Directory-verificatie. Het biedt mogelijkheden voor 

eenmalige aanmelding en ondersteuning voor beheerde en geïntegreerde domeinen. 

 SQL Server-verificatie stelt je in staat om machtigingen te beheren volgens het "least 

privilege"-principe. SQL Server en SQL Database hebben rolgebaseerde beveiliging via 

gedetailleerde controle van gegevensmachtigingen met behulp van het beheer van 

rollidmaatschappen en machtigingen op objectniveau. 

 Dynamic Data Masking (DDM) is een ingebouwde functionaliteit waarmee je zichtbaarheid 

van vertrouwelijke gegevens kunt beperken. Dat gebeurt door gegevens te maskeren als 

deze worden bekeken door niet-bevoegde gebruikers of toepassingen. Bepaalde 

gegevensvelden worden afgeschermd in zoekresultaten, waarbij de brongegevens in de 

database ongewijzigd blijven. Je kunt DDM eenvoudig configureren en je hoeft niks te 

wijzigen aan de toepassing zelf. Gebruikers van Azure SQL Database kunnen via dynamisch 

afschermen van gegevens potentieel vertrouwelijke gegevens ontdekken en vervolgens de 

gewenste afscherming kiezen. 

 Row-Level Security (RLS) is een ingebouwde functionaliteit waarmee SQL Server- en SQL 

Database-klanten toegangsbeperkingen kunnen instellen voor gegevensrijen. RLS kan 

worden gebruikt voor gedetailleerde en betere toegangscontrole van gebruikers in 

tabelrijen van een database. De verwerkingseenheid van de toegangsbeperking is 

opgeslagen in de database-tier. Hierdoor is het stukken eenvoudiger geworden om 

beveiliging van toepassingen te ontwerpen en implementeren. 

SQL Server en SQL Database hebben krachtige ingebouwde mogelijkheden om gegevens te 

beschermen en om gegevensschendingen direct te ontdekken: 

 Transparante gegevensencryptie zorgt voor beveiliging van gegevens doordat de database, 

gekoppelde back-ups en transactielogbestanden worden versleuteld in de fysieke 

opslaglaag. Deze encryptie is transparant voor de toepassing en maakt gebruik van 

hardwareversnelling om de prestaties te verbeteren. 

 Transport Layer Security (TLS) beschermt gegevens tijdens verzending via SQL Database-

verbindingen. 

 Always Encrypted is een industry-first functie die is ontworpen om uiterst vertrouwelijke 

gegevens te beveiligen in SQL Server en SQL Database. Met Always Encrypted kunnen 

clients in de client-toepassingen vertrouwelijke gegevens versleutelen zonder dat de 

encryptiesleutels ooit terecht zullen komen in de database-engine. Het is een transparant 

mechanisme voor toepassingen, omdat encryptie en decryptie van gegevens op transparante 

wijze gebeurt in een clientstuurprogramma waarbij Always Encrypted is ingeschakeld. 

https://msdn.microsoft.com/library/bb669066(v=vs.110).aspx
https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-aad-authentication
https://msdn.microsoft.com/library/bb669084(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/library/ms189121
https://msdn.microsoft.com/library/ms191291.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/mt130841.aspx
https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-get-started
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn765131.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb934049.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/mt163865.aspx
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 Met Auditing voor SQL Database en SQL Server-audit houd je databasegebeurtenissen bij 

en schrijf je ze weg naar een auditlog. Met auditing leer je doorlopende database-

activiteiten begrijpen en kun je ook activiteiten uit het verleden onderzoeken en analyseren 

om zo mogelijke risico's, vermoedelijk misbruik en beveiligingsschendingen vast te stellen. 

 SQL Database Threat Detection spoort afwijkende activiteiten op in de database die een 

potentieel beveiligingsgevaar zijn. Threat Detection gebruikt hiervoor een geavanceerde 

set algoritmen waarmee toepassingsgedrag op continue wijze kan worden bestudeerd en 

getypeerd, en waarmee direct wordt gereageerd op ongebruikelijke of verdachte 

activiteiten. Met Threat Detection kun je voldoen aan de meldingsvereisten van de GDPR 

voor gegevensschendingen. 

 

Windows en Windows Server 

Windows 10 en Windows Server 2016 hebben toonaangevende encryptie, antimalware-

technologieën en identiteits- en toegangsoplossingen waarmee je kunt overstappen van 

wachtwoordbeveiliging naar veiligere manieren van verificatie: 

 Windows Hello is een eenvoudig, professioneel alternatief voor wachtwoorden. Met een 

natuurlijke (biometrische) of vertrouwde (pincode) methode worden identiteiten 

gevalideerd. Je krijgt daarmee de voordelen van smartcards zonder dat je extra 

randapparatuur hoeft aan te schaffen. 

 Windows Defender Antivirus is een robuuste antimalware-oplossing die je direct kunt 

gebruiken voor je beveiliging. Windows Defender Antivirus kan snel de nieuwste malware 

opsporen en je apparaten in je gehele omgeving direct beveiligen wanneer een dreiging 

voor het eerst is gedetecteerd. 

 Met Device Guard vergrendel je apparaten en servers zodat je beveiligd bent tegen nieuwe 

en onbekende malware-varianten en geavanceerde, aanhoudende dreigingen. Detectie-

oplossingen, zoals antivirusprogramma's, moeten continu worden bijgewerkt zodat ook de 

allernieuwste dreigingen kunnen worden ontdekt. Device Gaurd pakt dat anders aan en 

vergrendelt de apparaten en zorgt er daarmee voor dat alleen bevoegde, door jou geselecteerde 

toepassingen kunnen worden uitgevoerd: een effectieve manier om malware te verslaan. 

 Credential Guard is een functie waarmee je vertrouwelijke informatie op je apparaat kunt 

isoleren, zoals tokens voor eenmalige aanmelding. Zelfs als het volledige Windows-

besturingssysteem is besmet, kan niemand deze gegevens bekijken. Met deze oplossing 

voorkom je "pass the hash"-aanvallen of andere aanvallen waartegen je je moeilijk kunt 

beschermen. 

 BitLocker Drive Encryption in Windows 10 en Windows Server 2016 biedt professionele 

encryptie om je gegevens te beschermen wanneer een apparaat zoekraakt of wordt 

gestolen. BitLocker versleutelt de schijf en flash drives van je computer volledig, waardoor 

onbevoegde gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot je gegevens. 

https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-auditing-get-started
https://msdn.microsoft.com/library/cc280386.aspx
https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-threat-detection-get-started
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/keep-secure/manage-identity-verification-using-microsoft-passport
https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-defender
https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/introduction-to-device-guard-virtualization-based-security-and-code-integrity-policies
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53337
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53006
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 Windows Information Protection gaat verder waar BitLocker ophoudt. BitLocker levert 

volledige beveiliging van de schijf van een apparaat. Windows Information Protection zorgt 

ervoor dat onbevoegde gebruikers en toepassingen binnen machines geen toegang 

krijgen tot je gegevens. Ook biedt het bescherming tegen lekken van gegevens uit zakelijke 

naar niet-zakelijke documenten of naar andere locaties op het web. 

 Met Shielded Virtual Machines kun je via BitLocker schijven en Virtual Machines (VM's) 

encrypten die worden uitgevoerd op Hyper-V. Dit om te voorkomen dat besmette of 

kwaadaardige beheerders de inhoud van beveiligde VM's kunnen aanvallen. 

 Met Just-Enough- en Just-in-Time-beheer kunnen beheerders hun dagelijkse 

werkzaamheden uitvoeren. Tegelijkertijd kunnen er beperkingen worden gesteld aan de 

mogelijkheden en tijd waarbinnen dat gebeurt. Als een bevoegde referentie besmet is 

geraakt, wordt de omvang van de schade hiermee enorm beperkt. Deze techniek geeft 

beheerders alleen de toegangsrechten die ze nodig hebben gedurende de periode dat ze 

aan het project werken. 

 

 

Gegevensschendingen opsporen en erop reageren 

Bij bepaalde gegevensschendingen gebiedt de GDPR organisaties om direct contact op te nemen 

met toezichthouders. In sommige gevallen moeten ook de betrokkenen op de hoogte worden 

gesteld. Organisaties kunnen makkelijker voldoen aan deze eis wanneer zij hun systemen 

monitoren en aanvallen kunnen opsporen. 

Bij incidenten waarvoor wij de hele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen om te reageren, 

hebben we gedetailleerde processen opgesteld voor ons Security Incident Response Management, 

voor Azure en Office 365. 
 

Ook leggen we in de whitepaper over Gedeelde verantwoordelijkheden in cloudcomputing uit hoe 

we samenwerken met onze klanten via een Gedeeld verantwoordelijkheidsmodel. 
 

Heb je een mogelijke inbreuk ontdekt? Dan raden we je aan om een proces te doorlopen van vier 

stappen dat we zelf ook gebruiken: 

 Beoordeel de impact en ernst van de gebeurtenis. Op basis van bewijs kan de beoordeling 

leiden tot verdere escalatie naar het team van IT-beveiliging of gegevensbescherming. 

 Voer een technisch of forensisch onderzoek uit en bepaal je strategie voor beheersing, 

beperking en tijdelijke oplossingen. Als het team voor IT-beveiliging of 

gegevensbescherming van mening is dat onwettelijke of onbevoegde personen mogelijk 

toegang hebben verkregen tot persoonsgegevens, wordt er een parallel meldingsproces 

gestart, zoals voorgeschreven door de GDPR. 

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/protect-enterprise-data-using-wip
http://channel9.msdn.com/Shows/Mechanics/Introduction-to-Shielded-Virtual-Machines-in-Windows-Server-2016
https://channel9.msdn.com/Blogs/windowsserver/Just-Enough-and-Just-in-Time-Administration-in-Windows-Server-2016
http://aka.ms/SecurityResponsepaper
http://download.microsoft.com/download/2/F/1/2F16A9CA-8D4F-4BB5-8F85-3A362131A95B/Office%20365%20Security%20Incident%20Management.pdf
https://aka.ms/shared-responsibility
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 Stel een herstelplan op om de kwestie op te lossen. Stappen voor crisisbeheersing, zoals 

het in quarantaine plaatsen van besmette systemen, moeten direct worden uitgevoerd 

parallel aan de diagnose. Nadat het directe gevaar is geweken, moeten er wellicht 

risicobeperkende maatregelen worden ingesteld voor de lange termijn. 

 Maak een evaluatierapport met de incidentgegevens waaruit blijkt hoe je beleid, procedures 

en processen wilt veranderen, zodat de gebeurtenis niet nogmaals plaatsvindt. Deze 

stappen komen overeen met Artikel 31 van de GDPR die je verplicht om de omstandigheden 

van de inbreuk, het effect ervan en de uitgevoerde oplossingen vast te leggen. 
 

 

Azure 

Belangrijke vereisten van de GDPR zijn het beveiligen van persoonsgegevens in je systemen en het 

rapporteren over en controleren van de compliance-activiteiten die je verricht. Met de volgende 

Azure-services en -tools kun je aan deze GDPR-verplichten voldoen: 

 Met geïntegreerde services binnen Azure kun je sneller en eenvoudiger achterhalen wat je 

algehele beveiligingsstatus is en dreigingen voor je cloudomgevingen opsporen en 

onderzoeken. Azure Security Center biedt de mogelijkheid tot geavanceerde beveiligings-

analytics. Baanbrekende technologieën voor big data en machine learning worden gebruikt 

voor het evalueren van gebeurtenissen binnen de gehele cloudstructuur. Hiermee kunnen 

dreigingen worden opgespoord die je onmogelijk zelf via handmatige controle kunt 

identificeren. Ook kan het verloop van aanvallen worden voorspeld. Het gaat om de 

volgende beveiligings-analytics: 

 Met geïntegreerde bedreigingsinformatie wordt gezocht naar bekende "bad 

actors". Daarbij wordt gebruik gemaakt van de algemene bedreigingsinformatie van 

Microsoft-producten en -services, de Microsoft Digital Crimes Unit (DCU), Microsoft 

Security Response Center (MSRC) en externe feeds. 

 Gedragsanalyse, waarbij met bekende patronen wordt gezocht naar schadelijke 

acties. 

 Opsporen van afwijkingen, waarbij met behulp van statistische profilering een 

historische baseline wordt opgesteld. Er wordt melding gemaakt van afwijkingen 

van opgestelde baselines die zouden kunnen wijzen op een mogelijke aanvalsvector. 

Ook biedt Security Center belangrijke beveiligingsmeldingen waarmee je inzicht krijgt in 

het aanvalsverloop, waaronder verwante gebeurtenissen en besmette resources. 

 Azure Log Analytics biedt configureerbare opties voor beveiligingsaudits en -logging 

waarmee je gegevens kunt verzamelen en analyseren die zijn gegenereerd door resources 

binnen je cloud- en lokale omgevingen. Het biedt realtime inzichten met geïntegreerde 

zoekfunctionaliteit en aanpasbare dashboards waarmee je direct miljoenen gegevens kunt 

analyseren binnen al je workloads en servers, ongeacht de fysieke locatie. Dit zorgt ervoor 

dat je snel kunt reageren op beveiligingskwesties en deze tot op de bodem kunt uitzoeken. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/security-center/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/log-analytics/
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Security/AuditingAndLogging
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Security/AuditingAndLogging
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Dynamics 365 

Regelmatig voeren we onderhoud uit aan Dynamics 365 (online) en verrichten we updates om de 

beveiliging, prestaties en beschikbaarheid te garanderen en om te zorgen voor nieuwe functies en 

functionaliteit. Ook reageren we op service-incidenten. Wanneer deze activiteiten plaatsvinden, 

wordt je Dynamics 365-beheerder hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. In geval van een 

service-incident kan een medewerker van de klantenservice van Dynamics 365 telefonisch contact 

opnemen, met eventueel vervolgcontact via e-mail. Lees alle informatie over ons beleid en onze 

wijze van communiceren voor Dynamics 365 op TechNet. 

 

 

Enterprise Mobility +Security (EMS) 

Voor onze uitgebreide risico-informatie maken we gebruik van de nieuwste technieken op gebied 

van gedragsanalyse en opsporen van afwijkingen. Daarmee kunnen we verdachte activiteiten 

opsporen en dreigingen traceren. En dat zowel on-premises als in de cloud. Hieronder vallen ook 

bekende kwaadaardige aanvallen (zoals "Pass the Hash" en "Pass the Ticket") en kwetsbare 

plekken in je systeem. Zodra een aanval is ontdekt, kun je direct actie ondernemen en het 

herstelproces stroomlijnen met krachtige middelen. Onze risico-informatie wordt ondersteund 

door Microsoft Intelligent Security Graph waarbij gebruik wordt gemaakt van grote hoeveelheden 

datasets en machine learning in de cloud: 

 Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) is een on-premises product waarmee IT-

beveiligingsprofessionals hun organisaties kunnen beveiligen tegen gerichte aanvallen, 

doordat normaal en abnormaal entiteitsgedrag (gedrag van gebruikers, apparaten en 

resources) automatisch wordt geanalyseerd, bestudeerd en geïdentificeerd. ATA spoort 

APT's (Advanced Persistent Threats) on-premises op door verdacht gedrag van gebruikers 

en entiteiten (apparaten en resources) te detecteren met behulp van machine learning en 

gegevens uit on-premises Active Directory, SIEM-systemen en Windows Events-logs. Ook 

worden bekende kwaadaardige aanvallen opgespoord (zoals Pass the Hash). Ten slotte 

wordt op een eenvoudige aanvalstijdlijn heldere en relevante aanvalsinformatie getoond, 

zodat je je snel kunt richten op de belangrijkste onderdelen. 

 Cloud App Security beveiligt je cloudtoepassingen tegen dreigingen. Daarvoor wordt 

gebruikgemaakt van een omvangrijke hoeveelheid risico-informatie en -onderzoek van 

Microsoft. Hiermee identificeer je risicovol gebruik en beveiligingsincidenten en spoor je 

afwijkend gedrag van gebruikers op om risico's te voorkomen. De geavanceerde machine 

learning-heuristieken van Cloud App Security "leren" hoe gebruikers SaaS-toepassingen 

gebruiken en via gedragsanalyse beoordelen ze het risico van elke transactie. Hieronder 

vallen ook: tegelijk inloggen vanuit twee landen, het plotseling downloaden van terabytes 

aan gegevens en meerdere mislukte inlogpogingen die kunnen duiden op een krachtige 

aanval. 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt126100.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt126100.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/advanced-threat-analytics
http://www.cloudappsecurity.com/
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 Azure Active Directory (Azure AD) Premium biedt dreigingsdetectie op identiteitsniveau in 

de cloud. Azure AD controleert toepassingsgebruik en beveiligt je bedrijf met 

beveiligingsrapporten en -controles tegen geavanceerde bedreigingen. Met toegangs- en 

gebruiksrapporten krijg je zicht op de integriteit en de beveiliging van de directory van je 

organisatie. Ook biedt Azure AD identiteitsbescherming. Het gebruikt daarvoor meldingen, 

analyses en aanbevolen herstelhandelingen. 

 

Office en Office 365 

Office 365 heeft verschillende functies waarmee je gegevensschendingen direct kunt opsporen en 

erop kunt reageren: 

 Met Threat Intelligence kun je proactief geavanceerde bedreigingen in Office 365 opsporen 

en je ertegen beveiligen. Via gedetailleerde inzichten in de bedreigingen - te danken aan 

de wereldwijde activiteiten van Microsoft, de Intelligent Security Graph en de informatie 

van IT-professionals die continu op zoek zijn naar nieuwe cyberbedreigingen - stel je snel 

en effectief meldingen, dynamisch beleid en beveiligingsoplossingen in. 

 Met Advanced Security Management spoor je ongewoon en hoog-risico gedrag op dat 

wijst op mogelijke inbreuken. Ook kun je activiteitenbeleid instellen waarmee je hoog-risico 

en verdachte activiteiten kunt opsporen en erop kunt reageren. Daarnaast beschik je over 

productiviteitsinformatie van app-gebruik. Via gegevens uit de logboekbestanden van je 

organisatie leer je het app-gebruik kennen van Office 365-gebruikers en andere cloud-

apps en kun je naar aanleiding van die kennis handelen. 

 Met Advanced Threat Protection voor Exchange Online beveilig je je e-mail in realtime 

tegen nieuwe, geavanceerde malware-aanvallen. Ook kun je beleid instellen om te 

voorkomen dat gebruikers besmette bijlagen openen via hun e-mail of doorklikken naar 

schadelijke websites. 

 

 

SQL Server en Azure SQL Database 

SQL Server en SQL Database hebben krachtige ingebouwde mogelijkheden waarmee je 

gegevensschendingen direct ontdekt: 

 Met auditing voor SQL Database en SQL Server-audit houd je database-gebeurtenissen bij 

en schrijf je ze weg naar een auditlog. Met auditing leer je doorlopende database-

activiteiten begrijpen en kun je ook activiteiten uit het verleden onderzoeken en analyseren 

om zo mogelijke risico's, vermoedelijk misbruik en beveiligingsschendingen vast te stellen. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/
https://blogs.office.com/2016/09/26/applying-intelligence-to-security-and-compliance-in-office-365/
https://www.microsoft.com/en-us/security/intelligence
https://blogs.office.com/2016/06/01/gain-enhanced-visibility-and-control-with-office-365-advanced-security-management/
https://products.office.com/en-us/exchange/online-email-threat-protection
https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-auditing-get-started
https://msdn.microsoft.com/library/cc280386.aspx
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 SQL Database Threat Detection spoort afwijkende activiteiten op in de database die een 

potentieel beveiligingsgevaar zijn. Threat Detection gebruikt hiervoor een geavanceerde 

set algoritmen waarmee toepassingsgedrag op continue wijze kan worden bestudeerd en 

getypeerd, en waarmee direct wordt gereageerd op ongebruikelijke of verdachte 

activiteiten. Met Threat Detection kun je voldoen aan de meldingsvereisten van de GDPR 

voor gegevensschendingen. 

 

 

Windows en Windows Server 

Via Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) kan je beveiligingsteam 

gegevensschendingen in je netwerk opsporen, onderzoeken, beperken en erop reageren. Met 

Windows Defender ATP krijg je geavanceerde mogelijkheden voor inbreukdetectie, -onderzoek en -

reactie voor al je eindpunten. Daarbij beschik je over maximaal 6 maanden aan historische 

gegevens, zelfs wanneer eindpunten offline zijn, zich bevinden buiten het netwerkdomein, zijn 

bewerkt of niet langer meer bestaan. Door Windows Defender ATP kan je bedrijf heldere 

procedures opstellen voor opsporen en onderzoeken van en het rapporteren over 

gegevensschendingen. En daarmee voldoe je gelijk aan een belangrijke vereiste van de GDPR. 

 

https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-threat-detection-get-started
http://aka.ms/wdatp
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Rapporteren: onderneem actie op gegevensverzoeken, rapporteer inbreuk 

op gegevens en bewaar vereiste documentatie 

Met de komst van de GDPR worden er nieuwe standaarden gezet op het gebied van transparantie, 

accountability en het bijhouden van gegevens. Je zult niet alleen transparanter moet worden over 

hoe je omgaat met persoonsgegevens, maar ook over hoe je actief documentatie bijhoudt over 

processen voor persoonsgegevens en het gebruik ervan. 

Bijhouden van records 

Organisaties die werken met persoonlijke gegevens moeten overzichten bijhouden van hun 

verwerkingsdoelen, de categorieën waarbinnen de verwerkte gegevens vallen, de identiteit van 

externe partijen met wie de gegevens zijn gedeeld, of (en welke) andere landen persoonlijke 

gegevens ontvangen en de wettelijke basis van dergelijke overdrachten, organisatorische en 

technische beveiligingsmaatregelen en de bewaartijd van gegevens binnen verschillende datasets. 

Je kunt aan al deze voorwaarden voldoen door audittools te gebruiken. Hiermee weet je zeker dat 

elke vorm van gegevensverwerking wordt bijgehouden en opgeslagen, of dat nu verzameling, 

gebruik, of het delen ervan is of een andere vorm. 

Microsoft-cloudservices hebben ingebouwde auditservices waarmee je aan deze standaard kunt 

voldoen. 
 

 

Azure, Office 365 en Dynamics 365 

In de Service Trust Portal vind je uitgebreide informatie over de verschillende oplossingen voor 

compliance, beveiliging, privacy en trust binnen Azure, Office 365 en Dynamics 365, waaronder 

rapporten en attesten. In de onafhankelijke beoordelingsrapporten voor audit en GRC 

(governance, risicobeheer en compliance) van externe partijen lees je hoe Microsoft-cloudservices 

blijvend voldoen aan de algemene standaarden die gelden voor jouw organisatie. Via Trust-

documenten leer je hoe Microsoft-cloudservices je gegevens beveiligen en hoe je de 

gegevensbeveiliging en compliance voor je eigen cloudservices kunt regelen. 
 

 

Azure 

Auditing en logging van beveiligingskwesties en daaraan gekoppelde meldingen zijn belangrijke 

onderdelen van een effectieve strategie voor gegevensbescherming. 

Met logging- en auditing-mogelijkheden van Azure kun je: 

 Een audittrail maken voor toepassingen in Azure en virtuele machines die zijn gemaakt 

vanuit de Azure Virtual Machines-galerij. 

 Centrale analyses uitvoeren op grote datasets door beveiligingskwesties te verzamelen 

afkomstig van Azure Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). Met 

Azure HDInsight kun je deze gebeurtenissen aggregeren en analyseren en vervolgens 

exporteren naar on-premises SIEM-systemen voor continue monitoring. 

https://aka.ms/servicetrust
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/AuditingAndLogging
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 Het overzicht behouden over toegangs- en gebruiksrapportages via het registreren van 

beheerwerkzaamheden in Azure, waaronder systeemtoegang. Zo kun je een audittrail 

maken in geval van onbevoegde of onbedoelde wijzigingen. Je kunt auditlogs ophalen 

voor je Azure Active Directory-tenant en toegangs- en gebruiksrapporten bekijken. 

 Exporteer beveiligingsmeldingen naar on-premises SIEM-systemen via Azure Diagnostics, 

dat kan worden ingesteld om Windows-logs voor beveiligingskwesties te verzamelen. 

 Download externe tools voor beveiligingscontrole, -rapportage en -meldingen op de Azure 

Marketplace. 

Met Microsoft Azure Monitor kunnen organisaties via een centraal dashboard eenvoudig al hun 

controle-activiteiten voor gegevens bekijken en beheren. Je ontvangt gedetailleerde actuele 

gegevens over prestaties en benutting, hebt toegang tot activiteitenlogs waarin elke API-melding 

wordt bijgehouden en tot diagnostische logs waarmee je problemen binnen je Azure-resources 

kunt opsporen. Ook kun je meldingen instellen en geautomatiseerde handelingen uitvoeren. Azure 

Monitor integreert je bestaande tools waardoor je beschikt over geavanceerde end-to-end 

monitoring en analytics via de combinatie van Azure Monitor en je vertrouwde analytische tools 

 

 

Office en Office 365 

 Service Assurance in het Office 365 Security & Compliance Center biedt gedetailleerde 

inzichten waarmee je risicobeoordelingen kunt uitvoeren, met info over Microsoft 

Compliance-rapporten en transparante statusweergaven van auditcontroles, waaronder: 

 Microsoft-beveiligingsactiviteiten voor klantgegevens die zijn opgeslagen in 

Office 365. 

 Onafhankelijke externe auditrapporten van Office 365. 

 Implementatie- en testgegevens over beveiliging- , privacy- en compliance-

controles waarmee klanten kunnen voldoen aan branchespecifieke standaarden, 

wetten en regels, zoals ISO 27001 en ISO 27018 en aan de Health Insurance 

Portability en Accountability Act (HIPAA). 

 Via Office 365-auditlogs kun je activiteiten van gebruikers en beheerders bijhouden en 

volgen binnen workloads in Office 365. Dit helpt bij het vroeg opsporen en onderzoeken 

van beveiligings- en compliance-kwesties. Gebruik de zoekpagina voor Office 365-

auditlogs voor het vastleggen van gebruikers- en beheeractiviteiten binnen je organisatie. 

Nadat door Office 365 de auditlogs zijn gegenereerd, kun je zoeken naar verschillende 

handelingen, waaronder uploads naar OneDrive of SharePoint Online of het resetten van 

wachtwoorden. Je kunt Exchange Online gebruiken voor het bijhouden van wijzigingen van 

beheerders en in de gaten houden wanneer een ander persoon dan de eigenaar zelf een 

postvak opent. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/monitor
https://support.office.com/en-us/article/Service-assurance-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-47e8b964-4b09-44f7-a2d7-b8a06e8e389c
https://support.office.com/en-us/article/Search-the-audit-log-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-0d4d0f35-390b-4518-800e-0c7ec95e946c#auditlogevents
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 Met Customer Lockbox kun je een Microsoft-ondersteuningstechnicus toegang verlenen 

tot je gegevens tijdens een help-sessie. Wanneer een technicus toegang vraagt tot je 

gegevens om een probleem op te lossen, kun je dit verzoek via Customer Lockbox toestaan 

of weigeren. Bij goedkeuring kan de technicus gebruikmaken van je gegevens. Elk verzoek 

heeft een vervaltijd. Zodra de kwestie is opgelost, wordt het verzoek afgesloten en het 

toegangsrecht ingetrokken. 

 

 

Enterprise Mobility + Security (EMS) 

Azure Information Protection biedt geavanceerde logging- en rapportagemogelijkheden waarmee 

je kunt analyseren hoe vertrouwelijke gegevens worden verspreid. Via document-tracking kunnen 

gebruikers en beheerders activiteiten controleren voor gedeelde gegevens en toegangsrechten 

intrekken in geval van onverwachte gebeurtenissen. Azure Information Protection biedt ook 

mogelijkheden voor het analyseren van ongestructureerde gegevens in bestandsdelingen, 

SharePoint-sites en -bibliotheken, online opslagruimtes en desktop- of laptop-drives. Via 

bestandstoegang kun je de inhoud van elk bestand scannen en bepalen of het bepaalde types 

persoonlijke gegevens bevat. Vervolgens kun je elk bestand op basis van de weergegeven 

gegevens classificeren en taggen met een label. Ook kun je rapporten van dit proces genereren, 

met daarin informatie over de gescande bestanden, overeenkomstig classificatiebeleid en het 

toegepaste label. 

 

 

Windows en Windows Server 

Windows Event Log biedt geavanceerde logging-mogelijkheden waarmee beheerders gelogde 

informatie kunnen bekijken over activiteiten van het besturingssysteem, toepassingen en 

gebruikers. Met dit logsysteem kun je gebruikers- en toepassingsacties tot in detail controleren, 

waaronder toegang tot bestanden, toepassingsgebruik en beleidswijzigingen. Met het Windows 

Event Log kunnen beheerders tevens gebeurtenissen van clients en servers doorsturen naar een 

centrale plek voor rapportage en auditing. 

 

 

Rapportagetools en documentatie van cloudservices 

Wat geldt voor andere databases en systemen waarmee persoonlijke gegevens worden verwerkt, 

geldt ook voor je cloudservices: je bent verplicht om nauwkeurig vast te leggen hoe deze services 

worden gebruikt en betreffende personen in je organisatie moeten hiervan op de hoogte zijn. 

Binnen je organisatie moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke persoonsgegevens door andere 

serviceproviders namens jouw organisatie worden bewaard; via welke contractuele relatie deze 

serviceproviders worden gecontroleerd; en wat er gebeurt er met de gegevens wanneer een 

servicerelatie wordt beëindigd. 

https://support.office.com/en-US/article/Office-365-Customer-Lockbox-Requests-36f9cdd1-e64c-421b-a7e4-4a54d16440a2?ui=en-US&amp;rs=en-US&amp;ad=US
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/azure-information-protection
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We helpen bij het beheer van deze informatie. Daarvoor hebben we eenvoudige en heldere 

rapportagemiddelen over je account beschikbaar in de Microsoft Cloud, met daarbovenop 

uitgebreide documentatie over cloudservices, hoe ze werken en onze contractuele relatie die we 

met jou hebben. 

 

Betrokkenen inlichten 

Met de komst van de GDPR veranderen de eisen voor gegevensbescherming en worden strengere 

verplichtingen opgelegd aan gegevensverwerkers en -beheerders wat betreft het melden van 

inbreuken op persoonsgegevens die een risico opleveren voor de rechten en de vrijheden van een 

individu. Onder de nieuwe regelgeving, zoals staat vermeld in Artikelen 17, 31 en 32, moet de 

gegevensverwerker de gegevensbeheerder zonder oponthoud op de hoogte stellen van al zulk 

soort inbreuken op persoonsgegevens nadat ze zijn ontdekt. 

Als de beheerder eenmaal van de schending weet, moet deze de relevante autoriteit voor 

gegevensbescherming binnen 72 uur op de hoogte stellen. Als de inbreuk waarschijnlijk leidt tot 

een hoog risico voor de rechten en vrijheid van individuen, moet de beheerder ook de betreffende 

individuen zonder oponthoud op de hoogte stellen. Dit betekent dat als je binnen je rol van 

gegevensbeheerder werkt met een gegevensverwerker, je heldere afspraken moet maken in 

je contracten over meldingen van mogelijke inbreuken. 

Voor incidenten waarbij Microsoft de hele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt om 

te reageren, hebben we gedetailleerde Security Incident Response Management-processen 

opgesteld, zoals voor Azure, Office 365 en Dynamics 365. Ook onderstrepen we onze 

verplichtingen via onze contracten. 

De producten en diensten van Microsoft - zoals Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + 

Security, Office 365 en Windows 10 - hebben nu oplossingen om je te helpen bij het ontdekken 

en inschatten van veiligheidsrisico's en -schendingen. Hiermee kun je voldoen aan de 

verplichtingen die de GDPR stelt bij inbreukmeldingen. 

 

 

Verzoeken van betrokkenen afhandelen 

Belangrijk binnen de GDPR zijn de rechten van de "betrokkenen" zoals bepaald in de Artikelen 

onder Sectie 2: Informatie en toegang tot gegevens, Sectie 3: Rectificering en uitwissen en Sectie 4: 

Recht om bezwaar te maken en geautomatiseerde individuele besluitvorming. 

Deze verplichtingen kunnen consequenties hebben voor je IT-omgeving en je activiteiten als 

gegevensbeheerder, en de IT-omgeving en activiteiten van elke serviceprovider waarmee jij als 

gegevensbeheerder te maken hebt. 

http://aka.ms/SecurityResponsepaper
http://download.microsoft.com/download/2/F/1/2F16A9CA-8D4F-4BB5-8F85-3A362131A95B/Office%20365%20Security%20Incident%20Management.pdf
https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt126100.aspx
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Degelijk gegevensbeheer is een belangrijk onderdeel van privacywetten en in de meeste wetten 

en regelgevingen over gegevensbescherming en privacy wordt hier dan ook voor gepleit. Een 

belangrijk onderdeel van governance uit de GDPR is het onder bepaalde omstandigheden instellen 

van een DPO (Data Protection Officer), zoals te lezen in Artikelen 35, 36 en 37. De DPO moet 

betrokken zijn bij alle kwesties die zijn gerelateerd aan de bescherming van persoonsgegevens. 

Een tweede belangrijk onderdeel uit de GDPR-governance is de voltooiing van de Data Protection 

Compliance Review resulterend in een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Dit moet 

gebeuren onder toezicht van een DPO. In Artikel 33a staat specifiek beschreven wat de vereisten 

zijn op dit gebied. En dat is dat binnen twee jaar na voltooiing van de DPIA, de 

gegevensbeheerder een compliance-controle moet uitvoeren waarmee moet worden aangetoond 

dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd volgens de regels van de DPIA. 

In het Microsoft Vertrouwenscentrum vind je informatie over hoe we je traject kunnen 

ondersteunen, waaronder een speciaal gedeelte over de visies en de verplichtingen van Microsoft 

over de GDPR. 

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/default.aspx
https://microsoft.com/gdpr
https://microsoft.com/gdpr

