GDPR HOTEL & RECREATIE
Data Protection-oplossingen
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening

kopieën, creditcardinformatie, persoonlijke voorkeuren, etc.

gegevensbescherming (AVG), buiten Nederland

De technologieleveranciers van hotels verwerken mogelijk

General Data Protection Regulation (GDPR)
genaamd, van kracht geworden. Dit houdt in dat
voor heel Europa dezelfde regels gelden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

nog meer gastinformatie, zoals IP-adressen en uitgebreide
gastprofielen, inclusief wensen en voorkeuren waaruit
bijvoorbeeld de politieke voorkeur, de seksuele geaardheid
of gezondheidsbijzonderheden kenbaar kunnen worden
gemaakt. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor
extra richtlijnen en regels gelden.

PERSOONLIJKE SERVICE
Persoonlijke service is een uitdaging sinds de privacywet-

VERANTWOORDELIJKHEID

geving GDPR geldt. Noteren dat een vaste gast graag een

Een hotel is verantwoordelijk voor hoe er binnen het

fles bruisend water op zijn hotelkamer heeft staan en dat

bedrijf met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Zo is

zijn vrouw allergisch is voor pinda’s mag niet zomaar meer.

een boekingswebsite verantwoordelijk voor de persoons-

De GDPR bepaalt dat een hotel niet zonder meer persoon-

gegevens, tot het moment dat deze gegevens aan het hotel

lijke data van een gast mag bijhouden wanneer dit enkel als

worden overgedragen. Hiervoor is een verwerkingsovereen-

doel heeft de persoonlijke service te verbeteren.

komst nodig. Medische gegevens, etnische afkomst en
politieke en seksuele voorkeur zijn bijzondere persoons-

PERSOONSGEGEVENS

gegevens die extra gevoelig zijn. Hiervoor gelden dan ook

Hotels verwerken een groot aantal persoonsgegevens,

strikte richtlijnen en regels en is expliciete toestemming

zoals namen van gasten, adressen, geboortedata, paspoort-

van de gast nodig. Maar dan bent u er nog niet.

DE ZWARTE LIJST

DATA PROTECTION OFFICER

Een zwarte lijst is in de hotellerie geen onbekend fenomeen.

Tevens kan het zijn dat een organisatie gehouden is een

Op deze lijst komen namen en beelden te staan van hotel-

Data Protection Officer (DPO) aan te stellen als verant-

gasten die bijvoorbeeld vernielingen hebben aangericht of

woordelijke in de naleving van de GDPR. Dit kan een

iets hebben gestolen uit een hotel. Het doel van een zwarte

interne functie zijn, maar deze mag ook worden ingevuld

lijst is om collega’s te waarschuwen voor bepaalde personen.

door een extern bedrijf of persoon.

Een zwarte lijst opstellen en gebruiken is onder de GDPR niet
meer zomaar toegestaan. Wanneer een hotel een zwarte lijst

TOEZICHT EN SANCTIES

wil aanleggen, moet er aan bepaalde voorwaarden worden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op

voldaan.

de naleving van de privacywetgeving. Als de AP een klacht
of signaal ontvangt dat een hotel zich niet aan de GDPR

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

houdt, dan is er een palet aan handhavingsmogelijkheden.

Een hotelketen is vanuit de GDPR gehouden een Data

Een boete is nooit een doel op zich, zo stelt de AP. Belang-

Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit is

rijker is dat de bescherming van de persoonsgegevens van

een diepteonderzoek waaruit zal blijken waar de risico’s

gasten of burgers wordt gewaarborgd. Wanneer een boete

liggen, wat de impact van een datalek zal zijn, en welke

wel aan de orde komt, dan zijn die bedragen heel fors.

gegevens mogelijk gelekt kunnen worden. Dit is de abso-

Overtreedt een organisatie de GDPR? Dan kan de AP een

lute basis van het traject om aan de GDPR te voldoen.

boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de
totale ondernemingsomzet wereldwijd. Een stilzwijgende
of impliciete toestemming is niet voldoende.

ADVIES EN ONDERSTEUNING
De medewerkers van Laurens & Nivard IT Services zijn gecertificeerd en zijn inhoudelijk op
de hoogte van de ins-en-outs en ontwikkelingen omtrent de AVG. Laurens & Nivard IT Services
heeft haar eigen Data Protection Officer (DPO), die ook kan worden ingezet voor uw organisatie.
Wij kunnen uw gehele AVG-traject verzorgen en u daarmee ontzorgen.
Voor meer informatie: 010 - 477 78 23, info@laurensnivard.nl of bel met onze DPO: 06 - 45 70 26 85

WWW.LAURENSNIVARD.NL

