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Inleiding 

Dit document bevat informatie voor klanten die AWS willen gebruiken voor het opslaan van 

inhoud met persoonsgegevens. We geven hierin met name uitleg over het gebruik van AWS-

services in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“Richtlijn”). Het 

document heeft tot doel klanten uitleg te geven over: 

 De werking van AWS-services en de wijze waarop ze de EU-wetgeving kunnen naleven, 

hun beveiliging kunnen waarborgen en hun inhoud kunnen versleutelen of anderszins 

beveiligen 

 De volledige controle van de klant over de geografische locaties waar ze hun inhoud 

kunnen opslaan en ophalen, en andere relevante nalevingsvoorschriften 

 De rollen die de klant en AWS respectievelijk spelen in het beheren en beveiligen van de 

inhoud die wordt opgeslagen op AWS-services 

Dit whitepaper gaat specifiek in op veelgestelde vragen van AWS-klanten omtrent de gevolgen 

van de Richtlijn als de AWS-services worden gebruikt om inhoud met persoonsgegevens op te 

slaan. Daarnaast komen andere relevante overwegingen voor de klant aan bod, zoals de naleving 

van branchespecifieke vereisten en de wetgeving van andere rechtsgebieden waar de klanten 

zaken doet. Dit whitepaper is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is geen juridisch advies en 

dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Omdat de vereisten per klant verschillen, 

wordt iedere klant aangeraden passend advies in te winnen over de implementatie van hun 

privacy- en gegevensbeschermingsomgeving, en in meer algemene zin over de toepasselijke 

wetgeving voor hun onderneming. 

Overwegingen inzake klantinhoud 

Organisaties moeten bij de opslag van inhoud rekening houden met een aantal algemene 

praktische kwesties zoals: 

 Wordt de inhoud beveiligd? 

 Waar wordt de inhoud opgeslagen? 

 Wie heeft er toegang tot de inhoud? 

 Aan welke wetgeving en richtlijnen is de inhoud onderhevig en hoe verloopt de naleving? 

Deze afwegingen zijn niet nieuw en gelden evenmin alleen voor de cloud. Ze hebben betrekking 

op zowel intern gehoste en bestuurde systemen als traditionele gehoste services van derden. Bij 

het gebruik van onze AWS-services houdt u als klant controle over uw inhoud en bepaalt u zelf 

op welke manier en met welke middelen u de persoonlijke inhoud wilt beveiligen. U bepaalt 

onder meer: 

 Welke inhoud u wilt opslaan op AWS 

 Of de inhoud al dan niet wordt versleuteld – bij opslag en bij doorgifte 

 Welke AWS-services worden gebruikt voor de inhoud 

 Op welke locatie de inhoud wordt opgeslagen en verwerkt 

 De indeling en structuur van de inhoud en of deze wordt gemaskeerd of anoniem wordt 

gemaakt 
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 Wie de inhoud mag gebruiken en hoe de toegangsrechten worden verleend, beheerd en 

ingetrokken  

Om de veiligheid van de klantinhoud te waarborgen, dienen zowel AWS als de klant passende 

maatregelen te treffen. In de onderliggende cloudomgeving worden beveiligingsmechanismen 

van AWS geïmplementeerd die de klant controle geven over zijn inhoud en de beveiliging ervan. 

Om te bepalen welke vereisten nodig zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens die 

worden opgeslagen op AWS, is een goed begrip van de verschillende rollen die de klant en AWS 

in dit verband hebben, onontbeerlijk. 

Beveiliging van klantinhoud 

Bij het gebruik van de IT-infrastructuur van AWS zijn zowel de klant als AWS verantwoordelijk 

voor de uitvoering en het beheer van de beveiliging. AWS is verantwoordelijk voor de uitvoering 

en het beheer van de onderdelen van het hostbesturingssysteem en de virtualisatielaag, alsmede 

de fysieke beveiliging van de faciliteiten voor de AWS-services. De klant is verantwoordelijk voor 

het beheer van het gastbesturingssysteem (inclusief bijbehorende updates en beveiligingspatches) 

en de hierop uitgevoerde toepassingssoftware, alsmede voor de configuratie van de firewall van 

AWS-beveiligingsgroepen en andere beveiligingsvoorzieningen. Doorgaans zal de klant via 

services van derden (zoals internetproviders) verbinding maken met de AWS-omgeving. Omdat 

deze verbindingsservices niet door AWS worden geleverd, dient de klant zelf te bepalen hoe deze 

verbinding wordt beveiligd en welke beveiligingsmaatregelen die externe providers in dat 

verband bieden. Dit is eigenlijk een vergelijkbare taakverdeling als bij de connectiviteit die 

netwerkproviders leveren voor lokale datacenters. 

U ziet dit model hieronder weergegeven in Afbeelding 1: 

 

Afbeelding 1 – Beveiligingsmodel 
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Wat betekent dit model voor de beveiliging van klantinhoud? 

Voor een goed begrip van de beveiliging van een cloudoplossing moeten klanten onderscheid 

kunnen maken tussen de volgende maatregelen: 

 Beveiligingsmaatregelen die de provider van cloudservices (AWS) implementeert en 

beheert – “beveiliging van de cloud”; en 

 Beveiligingsmaatregelen die de klant implementeert en beheert, en die betrekking 

hebben op de beveiliging van inhoud en toepassingen van klanten waarvoor AWS-

services worden gebruikt – “beveiliging in de cloud” 

Terwijl AWS zorg draagt voor de beveiliging van de cloud, is de klant verantwoordelijk voor de 

beveiliging in de cloud. De klant bepaalt immers zelf welke beveiligingsmaatregelen hij nodig 

acht om zijn inhoud, platform, toepassingen, systemen en netwerken te beveiligen, net als bij de 

beveiliging van de toepassingen van zijn lokale datacenter. De klant kan een keuze maken uit de 

diverse beveiligingsmaatregelen die horen bij de aangeboden AWS-services, maar ook uit 

alternatieve beveiligingsoplossingen van derden. De klant krijgt volledig de vrije hand bij het 

ontwerpen van een beveiligingsarchitectuur die aan zijn specifieke vereisten voldoet. Dit is een 

groot verschil met andere, traditionele gehoste oplossingen waarbij de provider de architectuur 

bepaalt. AWS laat de klanten zelf bepalen of ze de beveiliging in de cloud willen implementeren 

en welke beveiligingsmaatregelen ze in dat verband het meest geschikt achten voor hun bedrijf. 

Voor de gegevensbescherming in een architectuur met een hoge beschikbaarheid kunt u als 

klant bijvoorbeeld redundante systemen, back-ups, locaties, netwerkuplinks etc. toevoegen om 

een veerkrachtige architectuur met een hogere beschikbaarheid te maken. Om de 

gegevenstoegang te beperken kunt u een AWS-methodiek met toegangsrechten instellen en 

beheren, zowel op systeemniveau als door versleuteling van de gegevens zelf. AWS geeft zijn 

klanten daarmee rechtstreeks controle over allerlei aspecten die zich voordoen bij de technische 

en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging. 

Beveiliging VAN de cloud 

AWS is verantwoordelijk voor het beheer van de beveiliging van de onderliggende 

cloudomgeving. De AWS-cloudinfrastructuur staat te boek als een van de meest flexibele en 

veilige omgevingen voor cloudcomputing en levert een optimale beschikbaarheid in een volledig 

gescheiden omgeving per klant. Ons zeer schaalbare en betrouwbare platform maakt het 

mogelijk om de toepassingen en inhoud van onze klanten snel, veilig en op welke schaal dan ook 

te implementeren. AWS-services zijn inhoudonafhankelijk, hetgeen betekent dat de gegevens 

altijd met hetzelfde hoge beveiligingsniveau worden opgeslagen, ongeacht de gekozen inhoud of 

geografische regio van de opslaglocatie. Omdat we niet weten welke gegevens onze klanten 

opslaan via de AWS-services, kunnen we ook geen onderscheid maken tussen persoonsgegevens 

en andere soorten gegevens in de opgeslagen klantinhoud. 

De eersteklas datacenters van AWS zijn ongekend veilig en werken met de allernieuwste 

elektronische bewaking met meervoudig toegangsbeheer. De datacenters worden dag en nacht 

fysiek bewaakt door getraind beveiligingspersoneel, dat alleen toegang heeft voor 

systeembeheerdoeleinden op basis van de minste rechten. Lees het whitepaper Overview of 

Security Processes voor een uitgebreid overzicht van alle beveiligingsmaatregelen die zijn 

ingebouwd in de kern van de AWS-cloudinfrastructuur, -platforms en -services. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
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We voeren een sterke controle op de beveiliging van de onderliggende cloudomgeving en hebben 

geavanceerde technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onbevoegde toegang. 

Klanten kunnen de toepasselijke beveiligingscontroles binnen de AWS-omgeving valideren met 

AWS-certificaten en -rapporten, zoals AWS Service Organization Control (SOC) 1 en 2, ISO 

27001-certificering en PCI-DSS-nalevingsrapporten. Deze rapporten en certificaten worden 

gemaakt door onafhankelijke externe controleurs om te bepalen of de AWS-beveiligingscontroles 

effectief werken. U kunt de toepasselijke AWS-nalevingscertificaten en -rapporten opvragen via 

https://aws.amazon.com/compliance/contact. Ga naar de nalevingssite van AWS voor meer 

informatie over AWS-nalevingscertificaten en -rapporten en de afstemming op de best practices 

en standaarden. 

AWS heeft een addendum over gegevensverwerking opgesteld met de nodige informatie voor 

klanten over de naleving van hun verplichtingen voor gegevensbescherming. Dit addendum 

wordt eventueel uitgebreid met modelcontractbepalingen in het kader van 2010/87/EU 

(doorgaans “modelbepalingen” genoemd) als de klant te maken heeft met de doorgifte van 

persoonsgegevens vanuit de EU naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.  

Op 6 maart 2015 werd het AWS-addendum over gegevensverwerking, inclusief modelbepalingen, 

goedgekeurd door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van de EU, ook wel de Groep 

artikel 29 genoemd. Met deze goedkeuring kunnen AWS-klanten die de modelbepalingen nodig 

hebben, het AWS-addendum over gegevensverwerking gebruiken voor de contractuele 

verplichtingen waarmee internationale gegevensdoorgiften kunnen worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de Richtlijn. Voor meer informatie over de goedkeuring van de Groep 

artikel 29 gaat u naar de website van de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Naast dit addendum over gegevensverwerking en de modelbepalingen kunnen klanten die 

persoonsgegevens vanuit de EU willen doorgeven naar regio's in de VS, profiteren van de 

deelname van AWS aan het EU-VS-privacyschild ter bescherming van het recht op privacy. 

Amazon.com, Inc. is op 21 oktober 2016 samen met een aantal gelieerde ondernemingen, 

waaronder AWS, gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS- 

privacyschild heeft geen invloed op de manier waarop klanten AWS gebruiken of toepassen, 

maar biedt een aanvullend, door de EU gesanctioneerd mechanisme voor de doorgifte van 

persoonsgegevens van de EU naar de VS. Voor details over de verplichtingen waaraan 

Amerikaanse serviceproviders moeten voldoen in het kader van het EU-VS-privacyschild, gaat u 

naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm en de website van het 

EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Beveiliging IN de cloud 

Bij de verlening van AWS-services behouden klanten controle over hun inhoud. Het is aan de 

klanten om te bepalen welke inhoud ze in AWS opslaan, hoe ze hun omgeving configureren en 

hun inhoud beveiligen, of ze hun inhoud bij opslag en bij doorgifte versleutelen, wie toegang 

krijgt tot de inhoud, welke verificatiegegevens daarvoor vereist zijn (inclusief meervoudige 

verificatie), alsmede welke overige beveiligingsfuncties en -tools ze gebruiken en op welke 

manier dit gebeurt. 

 

https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Omdat onze klanten zelf de beveiliging regelen, zijn ze ook verantwoordelijk voor de beveiliging 

van zaken die hun organisatie op AWS plaatst of koppelt aan hun AWS-infrastructuur, zoals het 

gastbesturingssysteem, de toepassingen op hun computersystemen en de inhoud die wordt 

opgeslagen en verwerkt via AWS-opslag-, -platform- en databaseservices. 

Klanten kunnen hun AWS-services configureren en een keuze maken uit uiteenlopende functies, 

tools en controles voor de beveiliging van hun inhoud. Daaronder vallen geavanceerde tools 

voor identiteits- en toegangsbeheer, beschikbaarheidsconfiguraties en voorzieningen voor back-

ups, beveiliging, versleuteling en netwerkbeveiliging. AWS levert uiteenlopende 

beveiligingsfuncties die klanten kunnen toepassen om hun beveiligde AWS-omgeving te 

ontwerpen, implementeren en besturen. Desgewenst kunt u als klant ook kiezen voor eigen 

beveiligingsoplossingen of die van derden. U kunt bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen 

om uw inhoud te beveiligen: 

 Een sterk wachtwoordbeleid dat gebruikers de juiste machtigingen geeft en een robuuste 

beveiliging voor toegangssleutels biedt 

 De juiste firewalls en netwerksegmentering waaronder Virtual Private Cloud, versleuteling 

van inhoud, gebruik van SSL en juiste systeemarchitectuur om het risico op 

gegevensverlies en onbevoegde toegang te verminderen 

 De juiste redundantieschema's en back-upstrategieën om het risico op gegevensverlies of 

onbeschikbaarheid te verkleinen 

Al deze factoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant, niet die van AWS. AWS 

heeft geen enkel inzicht in de inhoud die klanten op AWS plaatsen, noch de mogelijkheid om 

configuraties van de klant te wijzigen. De klant bepaalt en bestuurt alle inhoud en instellingen. 

Aangezien de klant bepaalt welke inhoud in de AWS-cloud wordt geplaatst, dient hij ook het 

gewenste beveiligingsniveau van de opgeslagen gegevens te kiezen. 

Om onze klanten te helpen bij het implementeren van de AWS-beveiligingselementen in hun 

bestaande beveiligingsstructuur en een goede beoordeling van de beveiliging van de AWS-

services voor hun organisatie mogelijk te maken, hebben we een aantal whitepapers 

gepubliceerd over beveiliging, governance, risico's en naleving, alsmede een aantal checklists en 

best practices. U kunt de beveiligingsmaatregelen ook naar eigen goeddunken implementeren 

en een aanvraag indienen om uw cloudinfrastructuur te laten scannen (mits deze scans beperkt 

blijven tot uw computerinstanties en geen inbreuk vormen op de AWS-gebruiksregels). 

AWS-regio's 

De AWS-datacenters bevinden zich in clusters in verschillende landen verspreid over de hele 

wereld. De aanwezigheid van een datacentercluster in een bepaald land wordt een “regio” 

genoemd. Onze klanten hebben wereldwijd toegang tot veertien AWS-regio's, waaronder twee 

regio's in de EU: Ierland (Dublin) en Duitsland (Frankfurt). Elke klant kan desgewenst 

gebruikmaken van één regio, alle regio's of een combinatie van regio's. Afbeelding 2 laat zien 

waar de AWS-regio's zich bevinden: 
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Afbeelding 2 – Mondiale AWS-regio's 

 

De klant bepaalt zelf in welke AWS-regio('s) zijn inhoud wordt gehost. Zo kunnen klanten een of 

meer locaties kiezen die passen bij hun specifieke geografische eisen. Als klant in Europa kunt u 

uw AWS-services dan bijvoorbeeld exclusief laten implementeren in de EU-regio (Duitsland). 

Als u deze regio kiest, wordt uw inhoud in Duitsland opgeslagen. Maar u kunt desgewenst ook 

een andere AWS-regio kiezen. 

Klanten hebben dus de mogelijkheid om hun inhoud in meer dan één regio te repliceren en er 

back-ups van te maken. Maar de klantinhoud zal nooit naar een andere regio buiten de gekozen 

regio('s) worden verplaatst. 

Hoe kiezen klanten hun regio('s)? 

De klant kan de gewenste regio('s) voor zijn AWS-services selecteren via de AWS-beheerconsole 

of door een aanvraag in te dienen via een AWS API (Application Programming Interface). 

Afbeelding 3: De selectie van een mondiale AWS-regio is een voorbeeld van het gebruik van de 

AWS-beheerconsole voor het uploaden van inhoud naar een AWS-opslagservice of het inrichten 

van computerbronnen. 
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Afbeelding 3 – Mondiale AWS-regio's selecteren in de AWS-beheerconsole 

Klanten kunnen ook gebruikmaken van de Amazon Virtual Private Cloud (VPC) om aan te geven 

welke AWS-regio ze willen gebruiken voor hun computerbronnen. Met Amazon VPC kunt u een 

deel van de AWS-cloud inrichten om AWS-bronnen uit te voeren in een virtueel netwerk. Zo 

kunt u een virtuele netwerktopologie ontwerpen die vergelijkbaar is met het traditionele 

netwerk van uw eigen datacenter. 

De computerbronnen en andere bronnen die in zo'n VPC worden uitgevoerd, bevinden zich in 

de regio die de klant daartoe heeft aangewezen. 

 

Toegangscontrole voor klantinhoud 
 

Controle van klant over de inhoud 

Bij het gebruik van AWS behouden klanten de controle over de aanwezige inhoud in de AWS-

omgeving. U kunt het volgende doen: 

 Bepalen waar uw inhoud wordt bewaard, zoals het type opslaglocatie en de bijbehorende 

geografische locatie 

 Bepalen in welke indeling uw inhoud wordt opgeslagen, bijvoorbeeld als platte tekst, in 

gemaskeerde of anonieme vorm of versleuteld met een AWS-versleuteling of een 

zelfgekozen versleutelingsmechanisme van derden  

 Gebruikmaken van andere vormen van toegangsbeheer, zoals identiteitsbeheer en 

verificatiegegevens 

 Bepalen of u gebruik wilt maken van SSL, Virtual Private Cloud en andere 

netwerkbeveiligingen die ongeoorloofde toegang voorkomen 
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Op deze manier houden AWS-klanten gedurende de hele levenscyclus op AWS controle over hun 

inhoud en kunnen ze hun specifieke behoeften voor het beheer ervan, zoals gegevensclassificatie, 

toegangsbeheer, retentie en verwijdering, toepassen. 

Toegang tot klantinhoud 

De toegang van AWS tot inhoud van de klant is strikt beperkt tot datgene wat nodig is om de 

gekozen AWS-services aan de klant te leveren. AWS heeft voor geen enkel ander doel toegang tot 

de inhoud van klanten. 

AWS weet niet welke inhoud de klant opslaat op AWS en maakt geen onderscheid tussen 

persoonsgegevens en andere inhoud. Alle inhoud van de klant wordt dus op dezelfde wijze 

behandeld door AWS. Omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen persoonsgegevens en 

andere inhoud, profiteren alle gegevens van de klant van dezelfde robuuste 

beveiligingsmaatregelen van AWS. AWS levert de computer-, opslag-, database- en 

netwerkservices die de klant gekozen heeft, op basis van eersteklas beveiligingen die zijn 

ingesteld voor de cloudinfrastructuur van AWS. De klant is vervolgens vrij om de beveiliging van 

de infrastructuur verder uit te bouwen op basis van zijn eigen specifieke behoeften. 

Toegangsrechten voor de overheid 

Er worden regelmatig vragen gesteld over de rechten die nationale en buitenlandse 

overheidsinstanties hebben bij de toegang tot gegevens die in cloudservices worden bewaard. 

Klanten spreken daarbij vaak hun zorg uit over zaken zoals gegevenssoevereiniteit en onder 

welke omstandigheden overheden toegang tot hun gegevens mogen hebben. Sommige klanten 

kijken daarom goed naar de lokale wetgeving van het rechtsgebied waar de inhoud wordt 

opgeslagen. Maar ze moeten ook rekening houden met de wetgeving van andere rechtsgebieden 

die mogelijk van toepassing zijn, afhankelijk van waar zij – of hun klanten – zaken doen. We 

raden onze klanten daarom aan advies in te winnen over de relevante wetgeving die van 

toepassing is op hun onderneming en activiteiten. 

Bij vragen of zorgen over de rechten waarmee nationale of buitenlandse overheden toegang tot 

inhoud in de cloud krijgen, is het belangrijk te weten dat de betrokken overheidsinstanties die 

inhoud mogelijk ook kunnen opvragen op basis van andere wetgeving die reeds van toepassing 

is op de klant. Een bedrijf dat bijvoorbeeld zaken doet in land X kan een wettelijke aanvraag 

voor informatie krijgen, zelfs als de betrokken inhoud is opgeslagen in land Y. Een 

overheidsinstantie die toegang wil hebben tot de gegevens van een entiteit, zal die aanvraag 

meestal indienen bij die entiteit zelf en niet bij de cloudprovider. 

Doorgaans biedt de wetgeving van EU-lidstaten instanties voor nationale veiligheid en 

rechtshandhaving de mogelijkheid toegang tot informatie te verkrijgen. Ook kunnen buitenlandse 

instanties voor rechtshandhaving samenwerken met lokale instanties voor nationale veiligheid en 

rechtshandhaving om binnen de EU toegang tot informatie te verkrijgen. De meeste landen 

hebben zelfs speciale procedures (zoals verdragen voor wederzijdse rechtshulp) die het mogelijk 

maken om in reactie op een wettelijk verzoek om informatie (bijvoorbeeld in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek), gegevens over te dragen naar andere landen. Zo'n verzoek om 

inlichtingen zal echter alleen worden gehonoreerd als de betrokken rechtshandhavingsinstantie 

heeft voldaan aan de relevante wettelijke criteria. Een overheidsinstantie die toegang tot gegevens 

wil hebben, kan dit doorgaans niet zonder aantoonbare geldige reden en zal in dat verband 

bijvoorbeeld eerst een gerechtelijk bevel of ander bevelschrift moeten overleggen. 
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In de meeste landen heeft de wetgeving voor de toegang tot gegevens een extraterritoriale 

toepassing. In verband met cloudservices wordt de Amerikaanse Patriot Act vaak genoemd als 

voorbeeld van een wetgeving met een extraterritoriale reikwijdte. De Patriot Act is in beginsel 

niet anders dan soortgelijke wetgeving in veel andere ontwikkelde landen waar de overheid 

inlichtingen mag inwinnen in het kader van internationale onderzoeken naar terrorisme en 

andere internationale veiligheidskwesties. Voor een verzoek om inlichtingen in het kader van de 

Patriot Act is een gerechtelijk bevel vereist waarin wordt aangetoond dat het verzoek rechtmatig 

is en bijvoorbeeld wordt gedaan in verband met een gerechtelijk onderzoek. 

AWS-beleid 

AWS ziet streng toe op de bescherming van de inhoud van onze klanten, ongeacht wie de 

klantinhoud aanvraagt of om welke klant het gaat. AWS maakt klantinhoud nooit openbaar, 

tenzij dit wordt vereist door een rechtsgeldig, bindend bevel, zoals een dagvaarding of 

gerechtelijk bevel. Om een geldig en bindend bevel in de VS te verkrijgen, moeten niet-

Amerikaanse overheids- en bestuursorganen doorgaans een beroep doen op erkende 

internationale procedures, zoals een verdrag voor wederzijdse rechtshulp met de VS. Elke 

aanvraag wordt zorgvuldig onderzocht om de juistheid ervan te bepalen en te controleren of 

deze in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Aanvragen die te ruim 

geformuleerd zijn, de bevoegdheid van de aanvrager overschrijden of niet in overeenstemming 

zijn met de toepasselijke wetgeving, zullen worden betwist. Tenzij dit wettelijk niet is 

toegestaan, zullen we de klant bij een gedwongen openbaarmaking van klantinhoud 

voorafgaand aan de openbaarmaking in kennis stellen, zodat hij zich hiertegen kan verweren. 

Gegevensbescherming in de EU: de Richtlijn 

Hieronder worden de verplichtingen beschreven die voortvloeien uit de Richtlijn1. In algemene 

zin bevat de Richtlijn een aantal vereisten voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op 

de verwerking van persoonsgegevens. De term “verwerking” verwijst in dit verband naar elke 

bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. De term 

“persoonsgegevens” wordt in de Richtlijn gedefinieerd als informatie waarmee een levende 

persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar wordt (“betrokkene” genoemd). 

Daarnaast wordt in de Richtlijn onderscheid gemaakt tussen de begrippen (a) de “voor de 

verwerking verantwoordelijke” – de partij die de doeleinden en middelen van de verwerking van 

persoonsgegevens bepaalt, en (b) een “verwerker” – een partij die de persoonsgegevens verwerkt 

namens de voor de verwerking verantwoordelijke. 

De voor de verwerking verantwoordelijke moet erop toezien dat de verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de verplichtingen voor 

gegevensbescherming. Hij moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de persoonsgegevens eerlijk en 

rechtmatig worden verwerkt en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking worden 

beveiligd. 

                                                            
1 De Richtlijn is niet direct van toepassing op organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten. De 

toepassing verloopt indirect doordat de lidstaten verplicht zijn de Richtlijn te implementeren in hun 

nationale wetgeving. Als gevolg daarvan kunnen er mogelijk per lidstaat verschillen zijn in de exacte aard 

van de plichten. We raden onze klanten dan ook aan na te gaan welke nationale wetten op hen van 

toepassing zijn. 
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We beseffen dat de AWS-services voor uiteenlopende zakelijke activiteiten worden gebruikt en 

dat er mogelijk meerdere partijen betrokken zijn in een distributieketen. Over het algemeen 

hanteren we bij de opslag op AWS-services echter de volgende leidraad voor klantinhoud met 

persoonsgegevens: 

 De klant is de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de 

persoonsgegevens als hij besloten heeft voor welk doel en op welke manier de gegevens 

worden verwerkt 

 De klant wordt beschouwd als verwerker van persoonsgegevens als hij die 

persoonsgegevens op het AWS-netwerk slechts verwerkt namens en volgens de wensen 

van een derde partij (de voor de verwerking verantwoordelijke, een andere derde partij 

in de distributieketen of een persoon met louter binnenlandse activiteit) 

AWS heeft als provider van een selfservice-infrastructuur die volledig door de klant wordt 

gecontroleerd en waarbij de klant zelf bepaalt of en hoe de gegevens worden “verwerkt”, 

uitsluitend de rol van leverancier van infrastructuurservices aan klanten die inhoud willen 

uploaden en verwerken op het AWS-netwerk. AWS heeft in dit verband geen enkel inzicht in, 

noch enige kennis van de inhoud die klanten uploaden op het netwerk en is derhalve ook 

onbekend met eventuele persoonsgegevens als onderdeel van die inhoud. AWS-klanten krijgen 

ook de mogelijkheid om hun gegevens te versleutelen en de inhoud daarmee onbegrijpelijk te 

maken voor AWS. AWS verwerkt de klantinhoud uitsluitend om de services te kunnen leveren 

(of ter naleving van de wet of een geldig, bindend bevel). 

Verder werkt AWS met systemen, procedures en beleidsregels om te voorkomen dat 

medewerkers van AWS toegang kunnen krijgen tot klantinhoud. Daarnaast biedt AWS klanten 

die persoonsgegevens willen verwerken, een addendum met daarin de nodige informatie over de 

naleving van hun verplichtingen voor gegevensbescherming. AWS kan dit addendum uitbreiden 

met modelbepalingen als de klant te maken heeft met de doorgifte van persoonsgegevens vanuit 

de EU naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.  

Op 6 maart 2015 werd het AWS-addendum over gegevensverwerking, inclusief 

modelbepalingen, goedgekeurd door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van de EU, 

ook wel de Groep artikel 29 genoemd. Met deze goedkeuring kunnen AWS-klanten die de 

modelbepalingen nodig hebben, het AWS-addendum over gegevensverwerking gebruiken voor 

de contractuele verplichtingen waarmee internationale gegevensdoorgiften kunnen worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn. Voor meer informatie over de goedkeuring van 

de Groep artikel 29 gaat u naar de website van de Luxemburgse 

gegevensbeschermingsautoriteit: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

De voor de verwerking verantwoordelijke dient passende technische en organisatorische 

maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per 

ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang. 

Wanneer een verwerker een verwerking uitvoert namens de voor de verwerking 

verantwoordelijke, moet laatstgenoemde ervoor zorgen dat de gekozen verwerker passende 

technische en organisatorische maatregelen kan nemen voor de uitgevoerde verwerking. 

 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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De onderstaande tabel bevat een overzicht van een aantal van de belangrijkste beginselen voor 

gegevensbescherming die klanten in ogenschouw moeten nemen. Verder bespreken we de 

relevante aspecten van de AWS-services voor deze beginselen. In de onderstaande tabel wordt 

aangenomen dat de AWS-klant de voor de verwerking verantwoordelijke is. Maar we beseffen 

zoals gezegd dat er allerlei situaties zijn waarin de AWS-klant fungeert als verwerker. Toch kan 

de onderstaande informatie ook in die gevallen nog steeds nuttig zijn om te bepalen welke 

relatie u als AWS-klant hebt met de voor de verwerking verantwoordelijke. 

Grondbeginselen 
van gegevens-
bescherming 

Samenvatting van 
verplichtingen inzake 
gegevensbescherming 

Overwegingen 

Eerlijkheid Betrokkenen moeten 
nauwkeurige en volledige 
informatie krijgen over de 
identiteit van de voor de 
verwerking 
verantwoordelijke en het 
doel van de verwerking, 
alsmede alle overige 
informatie die nodig is om 
een eerlijke verwerking te 
garanderen. 

Klant: De klant (of zijn klant) bepaalt welke 

informatie wordt verzameld en voor welke 

doeleinden deze wordt gebruikt. In veel 

gevallen zal de klant een directe relatie met de 

betrokkenen hebben en dus rechtstreeks met 

hen kunnen communiceren. Verder moet de 

klant weten wat de reikwijdte is van eventueel 

eerder verstrekte kennisgevingen aan de 

betrokkenen. 

 
AWS: AWS heeft geen controle over het soort 
inhoud dat de klant wil opslaan in AWS, noch 
over de doeleinden waarvoor dit gebeurt. AWS 
heeft evenmin inzicht in deze inhoud (en weet 
dus ook niet of hierin persoonsgegevens zijn 
opgenomen). AWS is niet in staat betrokkenen 
waarvan de klant persoonsgegevens heeft 
opgeslagen in de AWS-infrastructuur, te 
identificeren of met hen in contact te treden, en 
kan derhalve geen enkele informatie verstrekken 
aan de relevante betrokkenen. 
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Wettelijke 
grondslag 

De verwerking die wordt 
uitgevoerd door de voor 
de verwerking 
verantwoordelijke moet 
een wettelijke grondslag 
hebben die voldoet aan 
minimaal een van de 
criteria die in de Richtlijn 
worden gesteld. 

Klant: Bij een beslissing over de verwerking 

van persoonsgegevens en het beoogde doel 

ervan, moet de klant bepalen of hij daarmee 

voldoet aan een van de gestelde criteria in de 

Richtlijn. Voorbeelden van deze criteria zijn of 

de betrokkene toestemming heeft gegeven, of 

dat de verwerking noodzakelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is. 

 

AWS: Zoals hierboven is aangegeven, heeft 

AWS geen controle over het soort inhoud dat de 

klant in AWS opslaat (en is dus onbekend of 

hierin persoonsgegevens zijn opgenomen). AWS 

bepaalt niet welke architectuur de klant bouwt 

op basis van de aangeboden AWS-services en of 

deze al dan niet geschikt is voor de specifieke 

behoeften van de klant. AWS speelt geen enkele 

rol in de besluitvorming over de verwerking van 

deze gegevens en voor welke doeleinden dit 

gebeurt. Als gevolg daarvan is AWS niet in staat 

te beoordelen of er een wettelijke grondslag 

voor de verwerking bestaat. 

Beperkt doel Persoonsgegevens mogen 
uitsluitend worden 
verkregen voor 
welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven 
en gerechtvaardigde 
doeleinden en mogen niet 
verder worden verwerkt 
op een wijze die in strijd 
is met deze doeleinden. 

Klant: De klant bepaalt welke 

persoonsgegevens hij wil verzamelen en voor 

welke doeleinden ze worden gebruikt. Hierbij 

moet de klant in ogenschouw nemen dat het 

doel welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd is. Bij diens beslissing of de 

gegevens nog verder worden verwerkt voor 

andere doeleinden, moet de klant beoordelen of 

deze niet in strijd zijn met het oorspronkelijke 

doel. 

 

AWS: AWS heeft geen controle over de 

doelen waarvoor de klant zijn inhoud gebruikt 

en opslaat in de AWS-cloud. Ongeacht of de 

klantinhoud persoonsgegevens bevat, 

verwerkt AWS de gegevens van die klant 

alleen voor de levering van de AWS-services 

die de klant heeft gekozen (behalve in 

beperkte gevallen waarin naleving van de wet 

of een geldig, bindend bevel is vereist). 
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Rechten van 
betrokkenen 

Betrokkenen moeten 
toegang tot hun 
persoonsgegevens kunnen 
krijgen en de correctie, 
wissing of afscherming 
van hun 
persoonsgegevens kunnen 
afdwingen wanneer deze 
niet in overeenstemming 
met de Richtlijn worden 
verwerkt. 

Klanten: De klant voert controle over de 

opgeslagen inhoud op AWS en bepaalt 

daarom hoe de betrokkenen toegang krijgen 

tot de persoonsgegevens in de inhoud. 

Tevens verkeert de klant in de beste positie 

voor het afhandelen van eventuele vragen of 

klachten van betrokkenen inzake de 

rechtmatigheid van de door de klant 

uitgevoerde gegevensverwerkingen. 

 

AWS: Zoals gezegd, heeft AWS geen controle 

over het soort inhoud dat de klant wil opslaan 

in AWS, noch over de doeleinden waarvoor dit 

gebeurt. AWS heeft geen inzicht in deze inhoud 

(en weet dus ook niet of hierin 

persoonsgegevens zijn opgenomen). AWS is 

niet in staat betrokkenen waarvan de klant 

persoonsgegevens heeft opgeslagen in AWS, te 

identificeren of met hen in contact te treden 

(met uitzondering van de persoonsgegevens 

van de klant zelf), en kan derhalve geen enkele 

informatie verstrekken aan de relevante 

betrokkenen. AWS heeft geen enkele 

mogelijkheid om de opgeslagen gegevens op 

AWS in verband te brengen met een bepaalde 

persoon. Die informatie staat uitsluitend onder 

controle van de klant. 

Juistheid De voor de verwerking 
verantwoordelijken 
moeten erop toezien dat 
de persoonsgegevens 
juist zijn en indien nodig 
worden bijgewerkt. 

Klanten: De klant heeft de controle over de 

persoonsgegevens die hij opslaat op AWS. 

Dat maakt hem ook verantwoordelijk voor 

het verifiëren en handhaven van de juistheid 

van de gegevens (en eventuele aanpassingen 

en correcties). Verder is de klant 

verantwoordelijk voor (het beheer van) de 

beveiliging ‘in’ de cloud en moet hij passende 

maatregelen nemen om te voorkomen dat de 

gegevens beschadigd raken. 

 
AWS: AWS heeft geen controle over het 

soort inhoud dat de klant wil opslaan in 

AWS, noch enig inzicht in deze inhoud. 

AWS zal in geen geval namens de klant 

gegevens invoeren of aanpassen. Derhalve 

is AWS niet in staat de juistheid van deze 

gegevens te controleren of de gegevens bij 
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te werken. Wel waarborgt AWS de 

gegevensintegriteit op het niveau van de 

onderliggende cloudomgeving. De wijze 

waarop dit gebeurt, wordt toegelicht in een 

SOC 1 Type 2-rapport.  

Gegevensbeveiliging De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient 
passende technische en 
organisatorische 
maatregelen te nemen 
om de persoonsgegevens 
te beveiligen tegen 
vernietiging, hetzij per 
ongeluk, hetzij 
onrechtmatig, tegen 
verlies, vervalsing, niet-
toegelaten verspreiding 
of toegang. 

Klanten: Alleen de klant is in staat te 

bepalen of de beveiligingsarchitectuur die hij 

ontwerpt of implementeert, geschikt is voor 

de gekozen inhoud, met inbegrip van 

persoonsgegevens. Klanten zijn 

verantwoordelijk voor de beveiliging in de 

cloud, inclusief de beveiliging van hun inhoud 

(en eventuele persoonsgegevens die daartoe 

behoren), alsmede voor het implementeren 

van een passende architectuur met behulp 

van de aangeboden AWS-services. Klanten 

zijn met name verantwoordelijk voor (a) de 

juiste configuratie van de AWS-services, (b) 

het juiste gebruik van de beschikbare 

controlemechanismen voor de services, en (c) 

het nemen van passende maatregelen voor de 

juiste beveiligingsmechanismen en back-ups 

van de persoonsgegevens (bv. met een 

versleutelingstechnologie die de 

persoonsgegevens beschermt tegen 

ongeoorloofde toegang, en regelmatige 

archivering). 

 
AWS: AWS is verantwoordelijk voor het 

beheer van de beveiliging van de 

onderliggende cloudomgeving. Lees ons 

whitepaper Overview of Security Processes 3 

voor een volledig overzicht van de 

ingebouwde beveiligingsmaatregelen in de 

kern van de AWS-cloudinfrastructuur, -

platforms en -services. 

 

AWS werkt samen met externe auditors om 

de juiste werking van de 

beveiligingsmaatregelen te controleren, 

inclusief die voor de fysieke beveiliging van 

de datacenters van waaruit de services van 

AWS worden geleverd. Om de AWS-

beveiligingsmaatregelen redelijkerwijs te 

laten controleren, zal AWS zijn klanten op 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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schriftelijk verzoek en met ondertekening 

van een geheimhoudingsverklaring een 

samenvatting van de rapportage van de 

auditors toezenden. AWS zal deze 

samenvatting ook op verzoek toesturen naar 

de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Gegevensretentie Persoonsgegevens mogen 
(in hun identificeerbare 
vorm) niet langer worden 
bewaard dan nodig is 
voor de doeleinden 
waarvoor de 
persoonsgegevens zijn 
verkregen of verder 
worden verwerkt. 

Klanten: De klant bepaalt zelf waarvoor de 

persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de 

AWS-cloud worden gebruikt en hoelang die 

persoonsgegevens moeten worden bewaard. 

Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, 

kan de klant ze verwijderen of anoniem maken. 

 
AWS: AWS kan niet beoordelen of de 

opgeslagen gegevens persoonsgegevens 

bevatten of voor welke doeleinden de klant de 

gegevens in de cloud verwerkt. Daardoor kan 

AWS evenmin bepalen hoelang de gegevens 

moeten worden bewaard om dat doel te 

bereiken. 

 

Wanneer de klant zijn inhoud op de AWS-

services verwijdert, wordt deze onleesbaar 

gemaakt dan wel uitgeschakeld, en worden 

de onderliggende opslaglocaties op het AWS-

netwerk die werden gebruikt voor de opslag 

van de inhoud, in overeenstemming met het 

standaardbeleid en de verwijderschema's van 

AWS, eerst gewist en vervolgens 

teruggevorderd en overschreven. Tevens 

voert AWS procedures uit waarmee de 

gebruikte opslagmedia voor de AWS-services 

voorafgaand aan de verwijdering, eerst op 

een veilige manier worden ontmanteld. 

Tijdens dat proces worden de opslagmedia in 

overeenstemming met de 

standaardpraktijken in de sector, 

gedemagnetiseerd of gewist en fysiek 

vernietigd of uitgeschakeld. 
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Doorgifte De doorgifte van 
persoonsgegevens vanuit 
de EU naar een land of 
gebied buiten de 
Europese Economische 
Ruimte is niet toegestaan, 
tenzij het land of gebied 
in kwestie bij de 
verwerking van 
persoonsgegevens een 
passend beschermings-
niveau voor de rechten 
en vrijheden van de 
betrokkenen kan 
waarborgen. 

Klant: De klant kan kiezen in welke AWS-

regio('s) zijn inhoud en servers zich 

bevinden. Hij kan zijn AWS-services 

exclusief in de EU implementeren in de 

AWS-regio's Duitsland of Ierland. 

 

AWS: AWS zal klantinhoud nooit naar een 

andere regio buiten de gekozen regio('s) 

verplaatsten, tenzij dit noodzakelijk is ter 

naleving van de wet of een geldig, bindend 

bevel. AWS stelt een addendum voor 

gegevensverwerking beschikbaar met de 

nodige informatie voor klanten over de 

naleving van hun verplichtingen voor 

gegevensbescherming. AWS kan dit 

addendum uitbreiden met modelbepalingen 

als de klant te maken heeft met de doorgifte 

van persoonsgegevens vanuit de EU naar een 

land buiten de Europese Economische 

Ruimte. Op 6 maart 2015 werd het AWS-

addendum over gegevensverwerking, inclusief 

modelbepalingen, goedgekeurd door de 

bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van 

de EU, ook wel de Groep artikel 29 genoemd. 

Met deze goedkeuring kunnen AWS-klanten 

die de modelbepalingen nodig hebben, het 

AWS-addendum over gegevensverwerking 

gebruiken voor de contractuele verplichtingen 

waarmee internationale gegevensdoorgiften 

kunnen worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de Richtlijn. Voor meer 

informatie over de goedkeuring van de Groep 

artikel 29 gaat u naar de website van de 

Luxemburgse 

gegevensbeschermingsautoriteit: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/inte

rnational/2015/03/AWS/index.html 

 

Naast dit addendum over gegevensverwerking 

en de modelbepalingen kunnen klanten die 

persoonsgegevens vanuit de EU willen 

doorgeven naar regio's in de VS, profiteren van 

de deelname van AWS aan het EU-VS-

privacyschild ter bescherming van het recht op 

privacy. Het EU-VS- privacyschild heeft geen 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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invloed op de manier waarop klanten AWS 

gebruiken of toepassen, maar biedt een 

aanvullend, door de EU gesanctioneerd 

mechanisme voor de doorgifte van 

persoonsgegevens van de EU naar de VS. Voor 

details over de verplichtingen waaraan 

Amerikaanse serviceproviders moeten voldoen 

in het kader van het EU-VS-privacyschild, gaat 

u naar de website van de Europese Commissie: 

http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-

privacy-shield/index_en.htm en de website 

van het EU-VS-privacyschild: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

Gegevensinbreuken 

Aangezien de klanten bij het gebruik van AWS het beheer en de controle over de 

persoonsgegevens houden, zijn ze ook verantwoordelijk voor het bewaken van hun omgeving op 

privacyschendingen en het naleven van de wettelijke verplichting om toezichthouders en 

betrokken personen hiervan in kennis te stellen. Die taak kan alleen door de klant worden 

uitgevoerd. 

De toegangssleutels worden door de klant ingesteld en ze bepalen zelf wie toegang krijgt tot hun 

AWS-account. AWS heeft geen inzicht in de toegangssleutels of welke personen zich al dan niet 

mogen aanmelden bij een account. Daarom is de klant verantwoordelijk voor het toezicht op het 

gebruik, het misbruik, de verspreiding of het verlies van toegangssleutels. 

Wanneer inbreuk is gepleegd op de AWS-beveiligingsnormen van het AWS-netwerk en AWS dit 

feitelijk kan bevestigen, zullen we de klant conform de wettelijke vereisten direct op de hoogste 

stellen van de inbreuk. 

Onderaannemers 

AWS werkt met een aantal onderaannemers die ons als derden bijstaan met de inrichting van 

onze services. Onze onderaannemers hebben echter op geen enkele wijze toegang tot inhoud 

van de klant. AWS werkt bovendien alleen met vertrouwde onderaannemers en passende 

contractuele waarborgen die strikt in het oog worden gehouden om ervoor te zorgen dat steeds 

aan de vereiste normen wordt voldaan. 

Services van derden voor de klant 

Zoals eerder aangegeven in dit document, bestaan in de AWS-omgeving ook verbindingen met 

services die direct worden geleverd door derden (zoals internetproviders). Deze derde partijen 

zijn verantwoordelijk voor hun eigen systemen, met inbegrip van de beveiliging, en AWS kan op 

geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten van deze derde partijen. 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Overige overwegingen 

In dit whitepaper wordt niet ingegaan op andere privacywetgevingen en andere 

branchespecifieke vereisten die, los van de Richtlijn, van belang kunnen zijn voor onze klanten. 

De relevante wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming voor individuele 

klanten is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de plaats waar de klant zaken doet, de 

sector waarin hij actief is, het type inhoud dat hij wil opslaan, de oorspronkelijke herkomst van 

de inhoud en de plaats waar deze wordt opgeslagen. 

Klanten die vragen hebben over hun wettelijke plichten inzake privacy, dienen zich eerst te 

verdiepen in de exacte vereisten die op hen van toepassing zijn en daarover gepast advies in te 

winnen. 

Slotopmerkingen 

Beveiliging heeft bij AWS altijd de hoogste prioriteit. We leveren onze services aan 

honderdduizenden bedrijven, waaronder ondernemingen, onderwijsinstellingen en 

overheidsinstanties in ruim 190 landen. We hebben klanten zoals financiële dienstverleners 

en zorgaanbieders die ons zeer gevoelige informatie toevertrouwen, waaronder persoonlijke 

gezondheidsgegevens en financiële dossiers. 

De AWS-services zijn zo ontworpen dat klanten hun oplossingen op flexibele wijze kunnen 

configureren en implementeren, en tegelijk controle houden over hun inhoud, zodat ze zelf 

bepalen waar en hoe de gegevens worden opgeslagen en voor wie ze toegankelijk zijn. Alle 

klanten van AWS kunnen hun eigen beveiligde toepassingen bouwen en hun inhoud veilig 

opslaan op AWS. 

Aanvullende bronnen 

We willen onze klanten graag goed informeren over de vereisten inzake privacy en 

gegevensbescherming. Raadpleeg daarom ook de whitepapers over risico's, naleving en 

beveiliging, alsmede de publicaties over best practices, checklists en richtlijnen op de AWS-

website. U kunt dit aanvullende materiaal vinden op http://aws.amazon.com/compliance en 

http://aws.amazon.com/security. 

Daarnaast biedt AWS trainingen om klanten te leren hoe ze altijd beschikbare, efficiënte en 

veilige toepassingen kunnen ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren in de AWS-cloud, en hoe ze 

het gebruik van de AWS-services en -oplossingen verder kunnen uitdiepen. U hebt de keuze uit 

gratis instructievideo's, zelfstudies en cursussen onder begeleiding van een instructeur. Ga voor 

meer informatie over AWS-trainingen naar http://aws.amazon.com/training/. 

AWS-certificeringen vormen een erkenning van de technische vaardigheden en kennis van best 

practices voor het bouwen van veilige en betrouwbare cloudtoepassingen met behulp van de 

AWS-technologie. Ga voor meer informatie over AWS-certificeringen naar 

http://aws.amazon.com/certification/. 

Neem voor meer informatie contact op met AWS https://aws.amazon.com/contact-us/of met 

uw plaatselijke AWS-accountmanager. 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

