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SLM Microsoft Rijk (Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk), onderdeel van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) 
laten uitvoeren op de verwerking van persoonsgegevens over het gebruik van Microsoft Office 365 
for the Web en de mobiele Office 365 apps. Het onderzoek is uitgevoerd door het 
consultancybedrijf Privacy Company. Dit is de beknopte Nederlandse samenvatting van het 
uitgebreide Engelstalige rapport dat is gepubliceerd via https://slmmicrosoftrijk.nl/. Dit is een 
vervolg DPIA op de DPIA die SLM Microsoft Rijk in juli 2019 heeft gepubliceerd over deze 
verwerkingen. SLM Microsoft Rijk heeft ook openbare Engelstalige DPIA rapporten gepubliceerd 
over Office 365 ProPlus en over Windows 10 Enterprise. Van elk van deze rapporten is ook een 
Nederlandstalige samenvatting beschikbaar. 
 
De DPIA is afgerond op 31 maart 2020. Nadien heeft Microsoft toezeggingen gedaan met 
betrekking tot om de zes hoge risico’s te mitigeren die in de tabel onderaan deze samenvatting 
staan. De inhoud van deze toezeggingen staat onderaan deze samenvatting. 
 
Wat is Office 365? 
De Office 365 software kan op drie manieren worden gebruikt. De software kan worden 
geïnstalleerd op de computers en laptops van betrokkenen (Office 365 ProPlus), geïnstalleerd op 
smartphones en tablets (mobiele Office apps voor iOS en Android) en als online applicaties die in 
een browser draaien (Office for the Web, vroeger ook Office Online genoemd). 
 
De DPIA gaat over de laatste twee versies van de software: Office for the Web en de mobiele 
Office apps.  

 
Dit rapport brengt de risico’s in kaart van de diagnostische gegevensverwerking via de vijf naar 
verwachting meest gebruikte toepassingen: Word, PowerPoint, Outlook, Excel en Teams in 
combinatie met het gebruik van Connected Experiences zoals de spellingchecker, gebruik van de 

https://slmmicrosoftrijk.nl/


met Office verbonden cloud opslagdiensten SharePoint Online en OneDrive for Business, de cloud 
identiteitsdienst (Azure Active Directory) en de online mailserver (Exchange Online). 
 
Microsoft verzamelt de diagnostische gegevens op meerdere technische manieren, via systeem-
gegenereerde logboeken van gebeurtenissen op haar eigen servers en via de zogenaamde 
telemetrie-client in de mobiele Office apps. Net als de telemetriecliënt in Windows 10 en Office 365 
ProPlus heeft Microsoft de mobiele Office apps en sinds kort ook Office for the Web 
geprogrammeerd om systematisch telemetriegegevens op het apparaat te verzamelen en deze 
regelmatig naar de servers te sturen van Microsoft in de VS. Het feit dat Microsoft nu ook 
gegevens verzamelt via telemetrieberichten van Office for the Web is nieuw in vergelijking met de 
Office for the Webversie die in de vorige (openbare) DPIA werd gecontroleerd. 
 
De DPIA gaat over de risico’s voor betrokkenen van de verwerking van diagnostische gegevens en 
dus niet over de inhoudelijke gegevens die gebruikers door Microsoft laten verwerken, zoals tekst, 
foto’s en video’s. De diagnostische gegevens zijn ook anders dan de functionele gegevens die 
Microsoft (tijdelijk) moet verwerken om gebruikers in staat te stellen om gebruik te maken via 
internet van de Online Diensten van Microsoft. 
 
Resultaat: zes hoge privacyrisico’s  
Het resultaat van de DPIA is dat er zes hoge en drie lage gegevensbeschermingsrisico’s zijn, 
ondanks de contractuele, wettelijke en organisatorische maatregelen die Microsoft in het voorjaar 
en najaar van 2019 heeft getroffen om de risico’s te beperken. De DPIA is afgerond op 31 maart 
2020. Als resultaat van de onderhandelingen tussen SLM Microsoft Rijk en Microsoft tussen april en 
juni 2020 heeft Microsoft toegezegd maatregelen treffen om de risico’s te mitigeren. Deze 
maatregelen wordt onderaan dit blog toegelicht. 
 
De hoge risico's zijn te wijten aan de volgende zeven omstandigheden:  
 

1. Bij het gebruik van Office for the Web stuurt Microsoft persoonsgegevens naar twee 
Amerikaanse bedrijven die geen verwerker zijn: Optimizely en Giphy. Vanuit de mobiele 
Office apps stuurt Microsoft verkeer naar zes andere bedrijven, waarvan vier geen 
verwerkers zijn.  

2. Microsoft gedraagt zich als onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van 
telemetriegegevens over het gebruik van de mobiele Office apps en het gebruik van de 
Controller Connected Experiences. Microsoft kan persoonsgegevens van en over het 
gebruik van deze diensten verwerken voor alle 17 doeleinden uit haar algemene 
privacyverklaring. 

3. Sommige telemetrieberichten uit Office for the Web bevatten inhoudelijke gegevens, zoals 
bestands-, pad- en gebruikersnamen. Het is niet duidelijk of Microsoft zich gedraagt als 
verwerker voor deze telemetriegegevens. 

4. Systeembeheerders hebben geen mogelijkheid om het telemetrieniveau in Office for the 
Web te minimaliseren. Microsoft heeft ook nog geen keuzeknop gemaakt voor het 
telemetrieniveau in de Teams, Outlook en OneDrive mobiele Office apps op iOS en 
Android.  

5. De nieuwe mogelijkheid om de Controller Connected Experiences in Office voor het web en 
de Mobile Office apps centraal uit te schakelen werkt nog niet in de OneDrive, Outlook en 
Teams apps op iOS en Android en niet in de teams en OneDrive browser versies van Office 
for the web. 

6. Microsoft publiceert geen informatie over de telemetrie die zij via Office for the Web en de 
mobiele Office apps verzamelt. Microsoft heeft de Data Viewer Tool weliswaar geschikt 
gemaakt voor het ontcijferen van de berichten uit de drie mobiele Office apps op iOS en 
Android, namelijk Word, PowerPoint en Excel, maar niet voor de Outlook, Teams en 
OneDrive apps. 



7. Microsoft heeft geen inzage verleend in de persoonsgegevens die zij verwerkt over het 
gebruik van de mobiele Office apps, de Controller Connected Experiences en de telemetrie 
van Office for the Web. 

 
De hoge risico's en de mogelijke tegenmaatregelen van Microsoft en van overheidsorganisaties 
staan hieronder in een tabel. 
 
Naleving van de AVG en paraplu-DPIA 
SLM Microsoft Rijk onderhandelt met Microsoft over de licenties en voorwaarden voor de circa 
300.000 rijksambtenaren die gebruik maken van Office 365. De Office software wordt op grote 
schaal gebruikt door verschillende overheidsorganisaties, zoals de ministeries, de rechtbanken, de 
politie en de belastingdienst. In mei 2019 hebben de onderhandelingen geleid tot ingrijpend 
verbeterde privacyvoorwaarden. Sindsdien heeft Microsoft wereldwijd technische en 
organisatorische verbeteringen doorgevoerd.  
 
Het gebruik van Office for the Web en de mobiele Office apps is inbegrepen in de 
mantelovereenkomst over de bulklicenties, maar de individuele overheidsorganisaties kopen de 
licenties en bepalen de instellingen en de omvang van de diagnostische gegevensverwerking door 
Microsoft in de Verenigde Staten. De paraplu-DPIA is bedoeld om de organisaties te ondersteunen 
bij het uitvoeren van eigen DPIA’s, maar kan de specifieke risico-inschattingen niet vervangen die 
de organisaties zelf moeten maken. Die risico-inschattingen zijn namelijk afhankelijk van de 
specifieke manier waarop de instellingen de software aanbieden, de mate van vertrouwelijkheid 
van het werk, en de soorten persoonsgegevens die ze verwerken. 
 
Resultaten technisch onderzoek 
Het technisch onderzoek naar de gegevensverwerking via Office for the Web, de verbonden 
clouddiensten en de mobiele Office apps is uitgevoerd door een groot aantal gescripte scenario's 
uit te voeren en het uitgaande verkeer te onderscheppen, zo goed mogelijk te decoderen en te 
analyseren. Om zicht te krijgen op de gegevens die Microsoft verwerkt op haar eigen servers over 
het gebruik van Office for the Web en de verbonden clouddiensten hebben de beheerders de 
inzagetool van Microsoft gebruikt en de auditlogbestanden doorzocht. Daarnaast hebben de 
onderzoekers formele inzageverzoeken ingediend bij Microsoft als verantwoordelijke voor de 
verwerking, zoals bedoeld in artikel 15 van de AVG, voor de persoonsgegevens over het gebruik 
van de mobiele Office apps en de Controller Connected Experiences. Microsoft heeft de gevraagde 
inzage niet verleend.  
 
Inhoud telemetrieverkeer  
Uit het onderzoek blijkt dat Microsoft via de telemetrieberichten over Office for the Web en de 
mobiele Office apps beperkte gegevens over het individuele gebruik van de diensten verzamelt (in 
tegenstelling tot de telemetriestroom van Office 365 ProPlus). Er zaten geen inhoudelijke gegevens 
in de telemetrieberichten van de mobiele Office apps, voor zover de telemetrie leesbaar te maken 
viel. Wel zijn inhoudelijke bestands-, pad- en gebruikersnamen aangetroffen in de 
telemetrieberichten van PowerPoint en Word in Office for the Web. 
 
Inhoud logbestanden cloudservers  
Uit de inzageverzoeken van de beheerders via de inzagetool van Microsoft blijkt dat Microsoft 
direct identificeerbare persoonsgegevens verwerkt in haar diagnostische gegevens over het 
gebruik van de Office for the Web-toepassingen in combinatie met de verbonden clouddiensten. 
Deze gegevens bevatten de gebruikersnaam en het e-mailadres in combinatie met het tijdstip (tot 
op de seconde nauwkeurig) waarop individuele medewerkers activiteiten in de applicaties hebben 
uitgevoerd. In deze logbestanden verzamelt Microsoft ook inhoudelijke gegevens over de titels, 
padnamen, onderwerpen van bestanden of e-mails, alle e-mailadressen van directe en indirecte 
geadresseerden (aan, cc en bcc), of er bijlagen bij de e-mail waren en de grootte van de 
bestanden in KB. 
 



Uitgaand verkeer naar derde partijen 
Uit het onderschepte netwerkverkeer blijkt dat Microsoft verkeer van Office voor het web en van 
de mobiele Office apps naar respectievelijk twee en zes derde partijen doorstuurt. Microsoft heeft 
een verwerkersovereenkomst met twee van deze partijen (Akamai en UserVoice). 
 
Microsoft geeft persoonsgegevens van Office for the Web door aan twee derde partijen: Optimizely 
en Giphy. Het verkeer gaat naar Optimizely wanneer een gebruiker zich via Office for the Web wil 
aanmelden bij OneDrive en naar Giphy wanneer een gebruiker een afbeelding in Teams wil 
invoegen. Giphy en Optimizely ontbreken in de uitputtende lijst van subverwerkers die Microsoft 
voor haar kern Online Diensten inschakelt. Microsoft publiceert geen informatie over de verwerking 
van persoonsgegevens door deze partijen. Systeembeheerders kunnen het verkeer naar Giphy 
centraal blokkeren, maar deze mogelijkheid bestaat niet voor het verkeer naar Optimizely.  
 
Microsoft stuurt persoonsgegevens vanuit vier Office apps op iOS (OneDrive, Outlook, Word en 
Teams) naar vijf bedrijven in de Verenigde Staten en één bedrijf in Duitsland zonder dat de 
gebruikers dit weten en zonder informatie over de doeleinden van deze verwerking. De vijf 
Amerikaanse bedrijven zijn: Akamai, Cloudflare, Giphy, Helpshift en UserVoice. Akamai en 
Cloudflare zijn netwerken voor de levering van content, die lokale kopieën van content aanbieden. 
Cloudflare biedt ook beveiligingsdiensten aan, zoals het controleren van zwarte lijsten met IP-
adressen van bekende hackers en spammers. Helpshift biedt in-app tools om de klantenservice te 
verbeteren, UserVoice is gespecialiseerd in digitaal klantonderzoek. Het Duitse bedrijf Adjust 
GmbH is gespecialiseerd in het meten van het bereik van, en het bestrijden van fraude met, 
mobiele advertenties.  
 
Hoewel het gegeven op zich niet gevoelig hoeft te zijn dat een unieke medewerker op een 
specifiek tijdstip met een specifieke Microsoft Office app heeft gewerkt, wordt de informatie 
doorgestuurd naar bedrijven in Duitsland en de Verenigde Staten waarvan het niet duidelijk is in 
hoeverre zij gebonden zijn aan de privacygaranties van Microsoft. Uit de privacyverklaringen van 
de bedrijven blijkt dat de meeste bedrijven de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken voor 
hun eigen analyse en in veel gevallen (Cloudflare, Giphy, Optimizely, UserVoice) ook voor het 
tonen van gepersonaliseerde advertenties. 
 
Hoewel Microsoft verwerkersovereenkomsten heeft met Akamai en UserVoice, verwijst Microsoft 
bij het gebruik van UserVoice wel naar de eigen privacyverklaring van dat bedrijf. Volgens deze 
verklaring verwerkt UserVoice de gegevens die het als verwerker ontvangt ook voor eigen 
doeleinden als controller. UserVoice kan de diagnostische gegevens van de Outlook en Teams apps 
combineren met vragen/klachten die gebruikers in de UserVoice discussieforums publiceren. 
UserVoice maakt dan daadwerkelijk profielen van gebruikers van deze apps. 
 
Doelen, rollen en grondslagen 
Het privacy amendement dat onderhandeld is door SLM Microsoft Rijk in mei 2019 voor het Rijk 
bepaalt dat Microsoft de persoonsgegevens die zij verkrijgt van, uit of door het gebruik van de 
Online Diensten alleen als verwerker mag verwerken, voor drie afgesproken doeleinden, en alleen 
wanneer dat proportioneel is. Deze doeleinden zijn:  
 
1. het leveren en verbeteren van de dienst,  
2. de dienst up-to-date houden en  
3. beveiligd. 
 
In lijn met dit amendement beschouwt Microsoft zichzelf als een verwerker bij de verwerking van 
gegevens over het gebruik van Office for the Web, de meeste Connected Experiences en de 
verbonden clouddiensten SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online en de Azure 
AD. Maar de DPIA toont aan dat Microsoft haar rol als verwerker met betrekking tot Office for the 
Web niet correct toepast. Microsoft heeft geen telemetriecontrole-instellingen voor Office for the 
Web geïmplementeerd en stuurt persoonlijke gegevens naar derden die geen geautoriseerde 



subverwerkers zijn. In die gevallen treedt Microsoft feitelijk op als een gezamenlijke 
verantwoordelijke, samen met de overheidsorganisatie.  
 
Het recht om de mobiele Office apps te gebruiken met een werk- of schoolaccount wordt verleend 
in de Voorwaarden voor Online Diensten (Online Service Terms) van Microsoft. Als gevolg 
daarvan zijn de gegevensbeschermingsvoorwaarden van de Online Service Terms, het Data 
Protection Addendum en het privacy amendement van het Rijk van toepassing op de verwerking 
van alle persoonsgegevens die worden ontvangen, verzameld, gegenereerd of afgeleid door het 
gebruik van de mobiele Office apps met een werk- of schoolaccount. Dit omvat persoonsgegevens 
in de diagnostische gegevens (inclusief telemetrie). Het maakt niet uit of de diagnostische 
gegevens betrekking hebben op de prestaties van de mobiele Office-toepassing op het apparaat of 
op het gebruik van de Office-toepassing zelf. Alle persoonsgegevens die verband houden met het 
school- of werkaccount vallen onder het toepassingsgebied van het privacy amendement. Dit 
betekent dat Microsoft alleen mag optreden als een verwerker, met uitzondering van de Controller 
Connected Experiences en bepaalde doeleinden waarvoor zij een legitiem zakelijk belang heeft. 
Microsoft mag alleen persoonsgegevens naar derde partijen sturen als deze zijn goedgekeurd als 
subverwerker in het privacy amendement, of in verband met Controller Connected Experiences 
voor zover die niet zijn uitgeschakeld door de overheidsorganisatie. 
 
In haar reactie op de feitelijke bevindingen van DPIA van 6 maart 2020 stelt Microsoft dat voor 
gegevensverwerking die plaatsvindt met een school- of werkaccount met betrekking tot de Online 
Diensten die toegankelijk zijn in de mobiele Office apps, Microsoft een verwerker is en handelt in 
overeenstemming met de verwerkingsinstructies. Uit dit antwoord en de bevindingen van DPIA 
blijkt dat Microsoft veronderstelt dat zij de discretionaire bevoegdheid heeft om persoonsgegevens 
die zijn verkregen door het gebruik van een mobiele Office app met een school- of werkaccount te 
verwerken voor doeleinden die niet door de overheidsorganisatie zijn geautoriseerd, eenvoudigweg 
door een dergelijke verwerking aan te merken als geen betrekking hebbend op de Online Diensten. 
Microsoft is van mening dat een dergelijk gebruik wordt geregeld door een directe 
licentieovereenkomst met de eindgebruiker en is onderworpen aan de eigen privacyverklaring van 
Microsoft, omdat Microsoft dan optreedt als (onafhankelijke) verantwoordelijke. Dit is onjuist. 
Omdat Microsoft alleen mag optreden als verwerker, moet elke functionaliteit of verwerking die 
niet onder de instructies van de klant valt apart worden goedgekeurd door de verantwoordelijke, 
in dit geval de overheidsorganisatie, en niet door Microsoft. Er is geen ruimte voor Microsoft om 
extra verwerkingsdoeleinden te bepalen of om extra functionaliteit aan te bieden aan 
eindgebruikers buiten de gedocumenteerde instructies van de overheidsorganisatie. De enige 
uitzonderingen zijn de Controller Connected Experiences als die niet zijn uitgeschakeld door de 
overheidsorganisatie, de verwerking voor de eigen legitieme zakelijke doeleinden van Microsoft 
(bijv. facturering) en de verstrekking van persoonsgegevens aan opsporingsautoriteiten wanneer 
het Microsoft wettelijk verboden is om het bevel door te leiden naar de klant. 
 
Als gevolg van de onjuiste toepassing van de privacygaranties voor de Online Diensten is Microsoft 
een verantwoordelijke voor het verzamelen van diagnostische gegevens van de mobiele Office 
apps. Aangezien de overheidsorganisaties ook verantwoordelijken zijn, leidt dit ertoe dat Microsoft 
een gezamenlijke verantwoordelijke is met de overheid. Dit betekent dat Microsoft en de overheid 
een verplichting hebben om aan artikel 26 van de AVG te voldoen (en dus een gezamenlijke 
verantwoordelijkheidsovereenkomst zouden moeten sluiten). 
 
Uit het onderzoek blijkt dat Microsoft, in strijd met de instructies van de klant, persoonlijke 
gegevens naar derde partijen stuurt die niet zijn goedgekeurd als subverwerkers conform het 
privacy amendement en ook niet aangeboden worden als (onderdeel van) Controller Connected 
Experiences. Microsoft is van mening dat deze partijen functionaliteit bieden die buiten het bereik 
van de Online Diensten valt en daarom door Microsoft als verantwoordelijke kan worden 
aangeboden. Zoals hierboven toegelicht, is dit niet juist. Als Microsoft niet optreedt als een 
verwerker en de dienst van een derde partij inschakelt, aanbiedt of mogelijk maakt, kan Microsoft 



een gezamenlijke verantwoordelijke worden voor de verwerking, samen met de overheidsinstantie 
en/of de derde partij.  
 
Microsoft beschouwt zichzelf als een verantwoordelijke met betrekking tot diagnostische gegevens 
over het gebruik van de mobiele Office apps, en verwerkt persoonsgegevens op basis van haar 
privacyverklaring. De zeventien doelen die Microsoft in haar privacyverklaring noemt zijn te breed 
en te vaak ongedefinieerd. In zijn privacyverklaring noemt Microsoft zeventien doeleinden. Voor de 
meeste van deze doeleinden is er geen grondslag. 
 
De rol van Microsoft voor de Connected Experiences verschilt, afhankelijk van het type Connected 
Experience. Sinds mei 2019 maakt Microsoft onderscheid tussen Connected Experiences waarvoor 
zij de verantwoordelijke is (de Additional Optional Connected Experiences, in het DPIA rapport de 
Controller Connected Experiences genoemd) en de Connected Experiences waarvoor zij de 
verwerker is (Connected Experiences die niet zijn opgenomen in de lijst van Additional Optional 
Connected Experiences, in het DPIA rapport Processor Connected Experiences genoemd). 
Sindsdien treedt Microsoft op als verwerker voor de meeste Connected Experiences, zoals de 
Editor (spellings- en grammaticacontrole) en de vertaalmodule. De informatie van Microsoft over 
de verschillende soorten Connected Experiences is echter (nog) niet duidelijk en niet volledig. 
Volgens het privacy amendement met de Nederlandse overheid zou Microsoft de verantwoordelijke 
zijn voor 14 Connected Experiences, maar niet al deze diensten zijn beschikbaar in de mobiele 
Office apps en in Office for the Web, terwijl er nieuwe / andere Connected Experiences bijgekomen 
zijn waarvoor Microsoft blijkbaar ook als verantwoordelijke optreedt.  
 
Dit rapport concludeert dat de overheidsorganisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn met 
Microsoft voor de onderzochte verwerkingen van de diagnostische gegevens via de mobiele Office 
apps, het gebruik van de Controller Connected Experiences die niet kunnen worden uitgeschakeld 
en (door de doorgifte van persoonsgegevens) voor de verwerking door derde partijen van 
persoonsgegevens over het gebruik van Teams en OneDrive via Office for the Web. Hierdoor 
kunnen de overheidsorganisaties aangesproken worden op de risico's die betrokkenen lopen bij de 
onrechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens. 
 
Hoge risico's en overeengekomen maatregelen Microsoft 
Na afronding van het onderzoek op 31 maart 2020 heeft SLM Microsoft Rijk de DPIA-bevindingen 
met Microsoft gedeeld. SLM Microsoft Rijk en Microsoft zijn vervolgens in gesprek gegaan over 
maatregelen die de zes hoge data protectie risico’s kunnen mitigeren. SLM Microsoft Rijk hebben 
overeenstemming bereikt over maatregelen die Microsoft zal doorvoeren, zoals in de tabel 
hieronder weergegeven.  
 
Nr. Hoge risico’s Overeengekomen maatregelen Microsoft 
1 Gebrek aan doelbinding voor de 

diagnostische gegevens van 
mobiele Office apps en Office 
for the Web 

Alleen optreden als verwerker voor de mobiele Office apps en 
Office for the Web (met uitzondering van de Controller Connected 
Experiences en de legitieme zakelijke doeleinden van Microsoft), 
niet als verantwoordelijke, en de gegevens alleen verwerken voor 
de drie geautoriseerde doeleinden 
Alleen gebruikmaken van geautoriseerde subverwerkers in de 
Online Services. Als Microsoft subverwerkers wil inschakelen, 
moeten deze worden goedgekeurd in overeenstemming met het 
privacy amendement van de Rijksoverheid 

Stoppen met het verzenden van persoonsgegevens naar derde 
partijen, tenzij dit een geautoriseerde subverwerker is of het 
verkeer is goedgekeurd in verband met een ingeschakelde 
Controller Connected Experience of een ingeschakelde Add-in 
Microsoft zal ervoor zorgen dat alle Controller Connected 
Experiences centraal kunnen worden uitgeschakeld door 
beheerders 



2 Gebrek aan transparantie 
diagnostische gegevens Office 
for the Web, de mobiele Office 
apps, Connected Experiences 
en de Connected Cloud Services 

Microsoft zal volledige en begrijpelijke documentatie publiceren 
over de verwerking van diagnostische gegevens van de mobiele 
Office apps, Office for the Web, alle Connected Experiences en de 
Connected Cloud Services 
Beschikbaar stellen van data viewing mogelijkheden voor verkeer 
van de mobiele OneDrive, Outlook en Teams apps 

3 Gebrek aan controle over het 
telemetrieniveau in Office for 
the Web en de mobiele Outlook, 
Teams en OneDrive apps 

Alleen optreden als verwerker voor de mobiele Office apps en 
Office for the Web en de gegevens alleen verwerken voor de drie 
geautoriseerde doeleinden. 

Implementeren van telemetrie keuzemogelijkheden voor 
beheerders voor de mobiele OneDrive, Outlook en Teams apps 

Technische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de 
verzameling van diagnostische gegevens via telemetrie via Office 
for the Web tot het noodzakelijke minimum wordt beperkt. 

4 Gebrek aan controle doorgifte 
persoonsgegevens via Office for 
the Web aan derden 

Geen integratie van diensten in de Online Services die 
persoonsgegevens doorgeven aan derden via Office for the Web, 
tenzij de derde partij een geautoriseerde subverwerker of 
(onderdeel van) een ingeschakelde Controller Connected 
Experience is 
Microsoft zal ervoor zorgen dat de in de DPIA geïdentificeerde 
derde partijen uit de diensten worden verwijderd, als 
subverwerkers worden geautoriseerd of (onderdeel van) een 
Controller Connected Experience worden 

5 Gebrek aan controle: doorgifte 
van persoonsgegevens van 
mobiele Office apps aan derden 

Geen integratie van diensten in de Online Services die 
persoonsgegevens doorgeven aan derden via de mobiele Office 
apps, tenzij de derde partij een geautoriseerde subverwerker of 
(onderdeel van) een ingeschakelde Controller Connected 
Experience is. 
Microsoft zal ervoor zorgen dat de in de DPIA geïdentificeerde 
derde partijen uit de diensten worden verwijderd, als 
subverwerkers worden geautoriseerd of (onderdeel van) een 
Controller Connected Experience worden 

6 Geen inzage voor betrokkenen Microsoft zal de inzagerechten van betrokkenen respecteren. 
Wanneer ze verwerker is, door het huidige DSAR-programma uit 
te breiden met alle gegevens die via de Connected Experiences, 
Azure AD en mobiele Office apps zijn verzameld 
Microsoft zal ook de inzagerechten van betrokkenen honoreren 
voor de persoonsgegevens die zij als verantwoordelijke verzamelt 

 
Resterende aanbevolen maatregelen overheidsorganisaties 
 

1. Schakel de Controller Connected Experiences uit. 
2. Telemetrieverzameling mobiele Office apps instellen op het laagste niveau. 
3. Gebruik als beheerder regelmatig de Data Viewer Tool om de telemetrie te bekijken die 

vanuit de mobiele Office apps wordt verzonden. 
4. Maak bewaartermijnenbeleid bekend en dwing naleving af / ruim verouderde gegevens op 

vanwege de risico's van doorgifte naar de VS.  
5. Test regelmatig nieuwe versies van de mobiele Office apps en beveel gebruikers aan om 

de nieuwste versies te installeren zodra de privacyrisico's zijn beperkt.  
6. Stel bij gebruik van de Connected Cloud Services een beleid op om te voorkomen dat 

bestandsnamen en bestandspaden persoonsgegevens bevatten.  
7. Informeer medewerkers over de inzagemogelijkheden via Microsoft’s Data Subject Access 

Request tool en de auditlogs. 
 
De drie lage risico’s zijn: 



1. Chilling effect op werknemers als ze denken dat ze via de software worden geobserveerd 
door hun werkgever: kan leiden tot beperking in de uitoefening van hun grondrechten; 

2. Lange bewaartermijn van 18 maanden voor diagnostische gegevens en geen individuele 
verwijdermogelijkheid: leidt tot beperking van het recht op verwijdering van bovenmatige 
gegevens; 

3. Doorgifte van een beperkte hoeveelheid diagnostische gegevens aan een verwerker in de 
VS: bij (geheime) informatieverzoeken door opsporings- of geheime diensten leidt dit tot 
verlies aan controle, mogelijke heridentificatie van gepseudonimiseerde gegevens en 
verlies aan vertrouwelijkheid. 

 
Om de drie lage risico’s te verlagen, kunnen de overheidsorganisaties de volgende maatregelen 
nemen: 

1. Uitbreiden van het interne privacybeleid voor medewerkers met regels over de toegang tot 
de Office logs en de doelen van het gebruik ervan; 

2. Telemetrieverzameling mobiele Office apps instellen op het laagste niveau, zodra dat 
technisch mogelijk is; en  

3. De adviezen volgen van SLM Microsoft Rijk over de aanstaande jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie over de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde 
Staten. 

 
Conclusies 
Sinds juni 2019 heeft Microsoft, als resultaat van de onderhandelingen met SLM Microsoft Rijk, een 
aantal technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd in Office for the Web en de 
mobiele Office apps om de risico's voor betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens te 
verlagen.  
 
Ondanks deze verbeteringen laat de DPIA zien dat het gebruik van Office for the Web en de 
mobiele Office apps in combinatie met de Connected Experiences en de verbonden clouddiensten 
nog steeds leidt tot zes hoge en drie lage data protectie risico's voor betrokkenen. Sommige van 
deze risico's zijn nieuw, bijvoorbeeld omdat Microsoft pas sinds kort tijd telemetrieberichten 
verzamelt via Office for the Web, of omdat Microsoft verkeer via de apps en Office for the Web 
doorgeeft aan derde partijen die geen subverwerker van Microsoft zijn. Andere risico's houden 
verband met het feit dat sommige verbetermaatregelen nog niet functioneren of nog niet bestaan. 
Met name Outlook, Teams en OneDrive blijven achter. 
 
Om de hoge risico’s te mitigeren, dient Microsoft alleen op te treden als verwerker voor alle 
diensten die in de Office 365-licentie zijn opgenomen, met inbegrip van de mobiele Office apps. In 
die rol mag Microsoft de persoonsgegevens alleen verwerken voor drie afgesproken, noodzakelijke 
doeleinden. Microsoft moet stoppen met het doorgeven van persoonsgegevens naar derde partijen 
als die niet gebonden zijn aan een subverwerkersovereenkomst die hun verwerkingen dan ook 
beperkt tot de drie afgesproken doeleinden. Microsoft dient actuele, volledige en begrijpelijke 
informatie publiceren over de telemetriegegevens die zij verzamelt via Office for the Web en de 
mobiele Office apps, en over de diagnostische gegevens die zij verzamelt via de cloud 
logbestanden, de Azure AD en de Connected Experiences. Ten slotte dient Microsoft een 
hulpmiddel beschikbaar te stellen waarmee de telemetrieberichten uit Office for the Web en alle 
mobiele Office apps (niet alleen uit Word, PowerPoint en Excel) ontcijferd kunnen worden. 
 
Na afronding van de DPIA zijn SLM Microsoft Rijk en Microsoft maatregelen overeengekomen om 
de hoge risico's te beperken. Nadat Microsoft deze maatregelen heeft doorgevoerd, en mits 
overheidsorganisaties de aanbevelingen voor overheidsorganisaties in het DPIA rapport 
volgen, zijn alle in de DPIA geïdentificeerde hoge risico’s gemitigeerd. 
 
Microsoft zal deze maatregelen implementeren voor het einde van de zomer van 2020 (hoge 
risico's 1, 4 en 5) dan wel het einde van 2020 (resterende maatregelen). SLM Microsoft Rijk zal 
begin 2021 een update publiceren over de voortgang van de implementatie van de maatregelen.  
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