RESPECT4U

Bijna alles wat we doen wordt tegenwoordig gemeten, gevolgd, bewaard en
geanalyseerd. Mobiele devices en slimme apparaten met een sensor vertellen
ons hoe we ons gedragen en wat onze voorkeuren zijn. Analyse van data levert
inzicht en voorspellingskracht op. Voor veel organisaties biedt dit kansen. Het
levert namelijk een schat aan data op die we steeds slimmer kunnen toepassen,
maar waarbij het bewust omgaan met privacy een steeds belangrijkere rol speelt
RESPECT4U biedt een kader dat het mogelijk maakt om innovaties op een
privacyvriendelijke manier in te richten. RESPECT4U onderscheidt zeven
principes die technische, organisatorische, juridische en sociale kanten van
een privacyvriendelijke innovatie belichten.
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RESPECT4U - Toelichting
Privacy Tools
Aan de zeven privacyprincipes van het RESPECT4U kader
zijn maatregelen en instrumenten gekoppeld die je
ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een op
privacy gebaseerde dienst of product.
TIP: Op Privacy-platform.nl/privacy-tools vind je een
verzameling van deze instrumenten, gekoppeld aan de
privacyprincipes van RESPECT4U.

Aanpak
In het RESPECT4U analyseschema (zie INSTRUCTIE en WERKBLAD) zijn voor alle
zeven privacyprincipes vragen geformuleerd om te achterhalen in hoeverre jouw
datagedreven innovatie invulling geeft aan de verschillende privacyaspecten van
RESPECT4U. Het invullen van het schema geeft richting aan de activiteiten die je
moet ondernemen om tot een privacyvriendelijke innovatie te komen.
Niet alle principes zullen altijd relevant zijn. Ga na welke voor jouw innovatie van
belang zijn.

Vat je inzichten samen
Als je het schema hebt ingevuld kun je vervolgens nagaan hoe je jouw
privacyvriendelijke dienst daadwerkelijk vorm gaat geven.
Daarvoor sta je nog een keer stil bij wat je wilt realiseren.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Kansenkompas op
Privacy-platform.nl/privacy-als-kans/
Vervolgens kijk je naar de resultaten van de RESPECT4U oefening.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het RESPECT4U privacy-analyse schema.
Tot slot geef je aan welke maatregelen en tools je nodig hebt om je innovatie
daadwerkelijk privacyvriendelijk te maken.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Privacy-platform.nl/respect4u/
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Vul in: Helpt deze innovatie je
om aan te tonen dat je
verantwoord omgaat met
persoonsgegevens?

Vul in: Wie zijn de
(type) klanten van
jouw innovatie?
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Vul in: Geeft deze innovatie
jouw klanten de rechten die
zij uit mogen oefenen?

Vul in: Hoe
onderscheid je je met
deze innovatie ten
opzichte van je
concurrenten?

Kijk bij RESPECT4U
Empowerment voor
ondersteuning

Zo ja, hoe?

RECHTEN KLANTEN

CONCURRENTEN

Kijk bij RESPECT4U
Responsible voor
ondersteuning

Zo ja, hoe?

VERANTWOORDELIJKHEID

KLANTEN

BATEN PRIVACY-INVESTERINGEN
Vul in: Wat zijn de baten van deze
privacy investeringen voor jouw
organisatie? Kijk bij RESPECT4U
Cost-benefits voor ondersteuning
Vul in: Welke (type) investeringen, zowel
financieel als niet-financieel, vergt deze
innovatie van jouw organisatie?

Zo ja, hoe?

Vul in: Helpt deze
innovatie je om
zichtbaar te maken hoe
er intern en extern wordt
omgegaan met het
verwerken van
persoonsgegevens?

TRANSPARANT
HANDELEN

Kijk bij RESPECT4U
Secure voor
ondersteuning

Welke maatregelen
tref je?

KOSTEN PRIVACY-INVESTERINGEN

Kijk bij RESPECT4U
Proactive voor
ondersteuning

Zo ja, hoe?

Vul in: Helpt deze
innovatie je om
persoonsgegevens
veilig op te slaan en
te verwerken?

Vul in: Helpt deze
innovatie je om
onbedoelde uitsluiting
en discriminatie te
voorkomen?
Zo ja, hoe?
Kijk bij RESPECT4U
Ethical voor
ondersteuning

Vul in: Wat zijn de
privacyrisico’s van
deze innovatie?
Welke maatregelen
tref je om de risico’s
af te wentelen?

VEILIGHEID

ETHISCH HANDELEN

PRIVACYRISICO’S

RESPECT4U - Instructie

CONCURRENTEN

KLANTEN

RECHTEN KLANTEN

VERANTWOORDELIJKHEID
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VEILIGHEID

BATEN PRIVACY-INVESTERINGEN

TRANSPARANT HANDELEN

ETHISCH HANDELEN

KOSTEN PRIVACY-INVESTERINGEN

PRIVACYRISICO’S

RESPECT4U - Werkblad 1

RESPECT4U - Werkblad 2
1

Welke innovatie wil ik realiseren?

2

Hoe maak ik mijn innovatie privacyvriendelijk?

3

Welke instrumenten gebruik ik daarvoor?
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