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A. Inleiding

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") in werking 
getreden. Er geldt echter een overgangsperiode van twee jaar, waardoor de verordening 
effectief op 25 mei 2018 van toepassing zal zijn in de gehele Europese Unie. De huidige 
Wbp zal met ingang van die datum niet meer van toepassing zijn. 

Onder de aanstaande wetgeving zullen natuurlijke personen meer privacyrechten 
krijgen. De (administratieve) verplichtingen voor bedrijven zullen daardoor behoorlijk 
toenemen. En laat hier geen misverstand over bestaan, iedereen moet aan de AVG-
eisen voldoen!

Wat verandert er concreet per 25 mei 2018?

Allereerst zal het begrip persoonsgegevens veranderen. De privacyrechten van 
betrokkenen (natuurlijke personen) zullen worden versterkt en uitgebreid. Zo kunnen zij 
straks bijvoorbeeld eisen dat de organisatie het verzoek tot verwijdering van 
persoonsgegevens doorgeeft aan alle organisaties die deze persoonsgegevens hebben 
ontvangen. Daarnaast zullen organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. 
Organisaties krijgen namelijk een verantwoordingsplicht

Voldoet een organisatie niet aan de regelgeving van de AVG, dan kan daarvoor een 
boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete bedraagt maximaal € 20 miljoen  of 
4% van de wereldwijde jaaromzet indien dat bedrag hoger uitkomt. Voorheen bedroeg 
deze boete maximaal € 900.000 per overtreding. 

Los van deze boetes kan er ook sprake zijn van bijkomende schade. Daarbij kan men 
denken aan imagoschade: slecht in het nieuws komen doordat er onvoldoende actie is 
ondernomen om persoonsgegevens te beschermen, met als gevolg dat bijvoorbeeld een 
belangrijke leverancier de samenwerking opzegt.

Aan de slag dus!



B. Proces privacywetgeving
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1. Officer-check

-7-

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") zullen 
bepaalde organisaties verplicht een Functionaris voor de Gegevensverwerking ("FG") 
aan moeten stellen. Deze functionaris zal zich bezig moeten houden met de toepassing 
en naleving van de AVG. 

De volgende organisaties zullen verplicht een FG aan moeten stellen:
- Overheden en publieke organisaties:
- Organisaties die vanuit hun gebruikelijke werkzaamheden op grote schaal   

individuen volgen (bijv. cameratoezicht en het monitoren van gezondheid);
- Organisaties die vanuit hun gebruikelijke werkzaamheden op grote schaal

bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Voor een beschrijving van 'op grote schaal' en 'bijzondere persoonsgegevens' verwijzen 
wij naar de begrippenlijst.

Gelet op de criteria hoeven de meeste organisaties niet verplicht een FG aan te stellen. 

Niet verplicht? Wel raadzaam
Als uit het voorgenoemde volgt dat een FG niet verplicht is, is het toch raadzaam om 
een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk zal zijn voor de werkzaamheden die 
voortvloeien uit de AVG. Deze verantwoordelijkheid kan worden neergelegd bij de 
compliance officer, of men kan zelfstandig een Privacy Officer aanstellen. 

Als bijlage hebben wij een voorbeeld van een functieomschrijving voor een Privacy 
Officer bijgevoegd. Belangrijk is dat de Privacy Officer niet dezelfde 
verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft als een FG zoals deze in de AVG wordt 
genoemd, juist om te voorkomen dat de eisen die de AVG aan een FG stelt ook voor de 
Privacy Officer zullen gelden. Dit onderscheid wordt in de functieomschrijving daarom 
expliciet benoemd.

Wel FG verplicht?
In dat geval kan wellicht uit eigen gelederen een FG worden opgeleid. Ook kan extern 
een FG worden aangetrokken. De AP biedt op haar website een openbaar register aan 
van FG's, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-
gegevensbescherming.



Bijlage Privacy Officer - Functie/rolbeschrijving

Opleiding/vereiste kennis
- HBO of WO-opleiding;
- Kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over
gegevensbescherming;

- Begrip  van de gegevensverwerking die de organisatie uitvoert;
- Begrip van IT en informatiebeveiliging;
- Kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is;
- Vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensverwerking
te ontwikkelen. 

Competenties
- Besluitvaardigheid;
- Leiderschap;
- Contactuele vaardigheden en flexibiliteit;
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- Overtuigingskracht;
- Samenwerken;
- Sensitiviteit;
- Onafhankelijkheid in oordeelsvorming; en
- Respect en integriteit.

Positie
- Legt verantwoording af aan de directie.

De functie van Privacy Oficer kan vervuld worden als een rol/nevenfunctie naast de 
eigenlijke functie of het kan een volwaardige functie betreffen.

De Privacy Officer wordt aangesteld op basis van zijn of haar professionele kwaliteiten 
en inhoudelijke expertise van het recht en de praktijk.

Typering
De Privacy Officer houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving 
van de AVG. De focus van de functie is gericht op werkzaamheden in het kader van de 
privacyregelgeving, echter de functie is niet gelijk te stellen met een functionaris 
gegevensbescherming in de zin van de AVG. De werkzaamheden zijn voornamelijk 
begeleidend en sturend van aard.

Werkzaamheden

Professioneel kritische instelling
- Heeft een alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving;
- Heeft een alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid
ter discussie stelt;

- Beschikt over een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming/objectiviteit; en
- Is standvastig, beschikt over een 'rechte rug'. 

Taken
- Informeert en adviseert over de verwerking van persoonsgegevens;
- Houdt meldingen bij van gegevensverwerkingen;
- Beschermt de privacy van de onderneming en haar personeel;
- Voert dataprotectie en risk management; 
- Rapporteert aan zijn leidinggevende;
- Is aanspreekpunt voor de interne organisatie, klanten en leveranciers inzake 
informatiebeveiliging en privacy;

- Brengt de risico's binnen de organisatie in kaart;
- Handelt klachten van binnen en buiten de organisatie af;
- Ondersteunt bij het opstellen en afwikkelen van interne regelingen; en
- Levert input bij het opstellen of aanpassen van gedragscodes.



Verantwoordelijkheden
- Geeft adviezen;
- Houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG; en
- Is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het privacy beleid.

Bevoegdheden
- Is bevoegd om ruimtes te betreden en zaken te onderzoeken;
- Is bevoegd om inlichtingen en inzage te vragen; en 
- Is bevoegd om onafhankelijk zijn/haar werkzaamheden te verrichten binnen de
organisatie. 

Informeren en adviseren
- Informeert en adviseert over de verplichtingen van verwerking van persoons-
gegevens voortvloeiende uit de AVG, andere wet- en regelgeving en nationale
bepalingen omtrent gegevensbescherming.

Resultaatgebieden
- Oefent zijn rol goed uit;
- Houdt op de juiste manier toezicht op de toepassing en naleving van de AVG; en
- Weet de organisatie te beschermen.



2. Bewustwording

De AVG gaat de gehele organisatie aan. De medewerkers op de werkvloer moeten zich  
bewust zijn van de verplichtingen op grond van de AVG. Dit is namelijk een van de 
vereisten van de AVG. Maar hoe kunt u deze bewustwording op de werkvloer 
realiseren? 

Interne voorlichting
Basispunten waarover binnen de organisatie (intern) dient te zijn geïnformeerd:
- Iedereen kan ermee te maken krijgen (het kan iedereen overkomen).
- Hoe herken je tekortkomingen?
- Wat/wie is het aanspreekpunt?
- Hoe te handelen?

Het maken en uitrollen van beleid, waarin onder meer bovengenoemde punten zijn 
verwerkt, is volgens de AP verplicht. Binnen de organisatie zal uiteraard iedereen dit 
beleid moeten kennen!

Tips:
- zorg ervoor dat het beleid eenvoudig toegankelijk is;
- zorg ervoor dat er een protocol is voor nieuwe medewerkers, waarbij zij meteen op de 
hoogte worden gesteld van de (AVG-)regels op de werkvloer. Kennisname en naleving 
van het beleid zou als onderdeel van de arbeidsovereenkomst kunnen worden 
opgenomen.

Verzekering
Er zijn verzekeringen die (onder meer) privacyschade dekken. Veelal is de dekking qua 
bedrag beperkt. Bovendien kan als voorwaarde worden gesteld dat aantoonbare 
inspanningen zijn verricht om te voldoen aan de AVG.

Voorbereidingen in de stap bewustwording documenteren
Om desgevraagd aan de AP (en eventueel een verzekeraar) te kunnen laten zien dat 
men inspanningen verricht om de gehele organisatie bewust te maken van (de 
noodzaak van) het privacybeleid, is het enkel wijzen op het interne AVG-beleid een 
begin, maar waarschijnlijk niet voldoende. Want wordt beleid ook nageleefd? 
Documenteer daarom de diverse stappen die worden gezet, zoals het bijwonen van 
AVG-presentaties, het delen van informatie via een interne nieuwsbrief/intranet en het 
notuleren van intern AVG-overleg.



3. Inventarisatie

Onder de AVG dient iedere onderneming die persoonsgegevens verwerkt, afhankelijk 
van het type persoonsgegevens en de omvang van de onderneming, een register bij te 
houden. 

Bij organisaties met meer dan 250 werknemers is het in ieder geval verplicht om een 
register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. 

Organisaties met minder dan 250 medewerkers dienen een register bij te houden indien 
deze organisatie:
- persoonsgegevens verwerkt met een hoog risico voor de rechten en vrijheden 
van de persoon waarvan de gegevens worden verwerkt en/of;

- persoonsgegevens niet incidenteel worden verwerkt; en/of;
- het gaat om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Volgens de AP worden persoonsgegevens vrijwel nooit incidenteel verwerkt. Het enkele 
verwerken van persoonsgegevens van medewerkers is in principe al niet incidenteel, en 
ditzelfde geldt voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten. Met andere 
woorden: vrijwel alle organisaties, ook organisaties die met minder dan 250 
medewerkers ontkomen niet aan het bijhouden van een register!

Wie het register van verwerkingsactiviteiten gaat vullen en bijhouden zal per divisie, 
afdeling en proces beoordeeld moeten worden. In het register dient in grove lijnen 
bijgehouden te worden welke persoonsgegevens worden verwerkt, waar deze 
gegevens vandaan komen, met wie ze worden gedeeld en wat de wettelijke grondslag 
is voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. 

Dit register dient daarnaast beschikbaar te zijn voor de Autoriteit Persoongegevens 
indien deze daar naar vraagt. Ook kan het register batig zijn indien er sprake is van 
'dataportabiliteit': het overdragen van gegevens aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG. Het register biedt in ieder geval een 
mooie start van de inventarisatie. En het is meteen een belangrijke stap naar 
bewustwording en eventueel door te voeren wijzigingen voor een verbetering van de 
bescherming van persoonsgegevens. 

Daarnaast kan het register als belangrijk onderdeel van het beleid worden verwerkt.

In de bijlage is een op maat gemaakt register opgenomen, welk register kan worden 
gebruikt voor deze verwerking. Uitleg over het invullen van het register is opgenomen in 
het register zelf.
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5. Data Protection Impact Assessment

Onder omstandigheden is het uitvoeren van een zogenoemd Data Protection Impact 
Assessment ("DPIA") verplicht. 

Met een DPIA kan vooraf in kaart worden gebracht welke privacyrisico's een 
gegevensverwerking met zich meebrengt. Aan de hand van deze analyse kunnen 
maatregelen worden genomen waarmee deze risico's kunnen worden beperkt.

Organisaties zijn enkel verplicht om een DPIA uit te voeren in het geval dat aannemelijk 
is dat de gegevensverwerking een hoog privacyrisico met zich meebrengt voor de 
personen waarvan gegevens worden verwerkt.

Bij onderstaande organisaties dient in ieder geval een DPIA uitgevoerd te worden:
- Organisaties die systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueren,
waaronder profiling;

- Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken;
- Organisaties die systematisch en op grote schaal mensen volgen in een 
openbaar gebied (bijvoorbeeld middels cameratoezicht).

Vanwege deze eisen zullen de meeste organisaties geen verplichte DPIA hoeven 
ondergaan. 

Voor een definitie van 'op grote schaal' en 'bijzondere persoonsgegevens' verwijzen wij 
naar de FAQ. 

Een DPIA zal aan diverse eisen moeten voldoen. Zo zal aan diverse partijen verplicht 
advies moeten worden gevraagd. Denk aan een FG voorzover van toepassing, 
verwerkers, betrokkenen en overige partijen als privacydeskundigen. En wordt de 
organisatie tot in detail doorgelicht of volledig aan de AVG wordt voldaan.

Tip: vrijwillig mag uiteraard een DPIA worden uitgevoerd. In dat geval gelden de zware 
eisen die de AVG aan de DPIA stelt niet. 

Criteria werkgroep Europese privacytoezichthouders
De werkgroep Europese privacytoezichthouders heeft een aantal criteria opgesteld 
waarmee kan worden bepaald of een DPIA uitgevoerd moet worden. Wanneer aan 
minimaal 2 van de 9 criteria wordt voldaan zal een DPIA moeten worden uitgevoerd.

1. Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken
Het gaat hierbij onder meer om profiling en het maken van prognoses, met name op 
basis van kenmerken als iemands beroepsprestaties, economische situatie, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie 
of verplaatsingen.

Voorbeelden hiervan zijn een bank die de kredietwaardigheid van klanten bepaalt 
(creditscoring), een bedrijf dat DNA-testen aan consumenten levert om 
gezondheidsrisico’s te testen en een bedrijf dat bezoekers van zijn website volgt en op 
basis daarvan profielen van deze mensen opstelt.

2. Geautomatiseerde beslissingen
Het gaat hierbij om beslissingen die voor de betrokkene rechtsgevolgen of vergelijkbare 
wezenlijke gevolgen hebben. Zo’n gegevensverwerking kan er bijvoorbeeld toe leiden 
dat mensen worden uitgesloten of gediscrimineerd.

Gegevensverwerkingen met geringe of geen gevolgen voor mensen vallen niet onder 
dit criterium.



3. Stelselmatige en grootschalige monitoring
Het gaat hierbij om monitoring van openbaar toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld met 
cameratoezicht. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verzameld zonder dat 
betrokkenen weten wie hun gegevens verzamelt en wat daar vervolgens mee gebeurt. 
Bovendien kan het onmogelijk zijn voor mensen om zich in openbare ruimten aan deze 
gegevensverwerking te onttrekken.

4. Gevoelige gegevens
Het gaat hierbij om bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zie artikel 9 van de 
AVG), zoals informatie over iemands politieke voorkeuren. Ook strafrechtelijke 
gegevens vallen hieronder. Tot slot gaat het hier ook om gegevens die over het 
algemeen als privacygevoelig worden beschouwd, zoals gegevens over elektronische 
communicatie, locatiegegevens en financiële gegevens.

5. Grootschalige gegevensverwerkingen
De AVG geeft geen definitie van ‘grootschalige gegevensverwerkingen’. Een werkgroep 
van Europese privacytoezichthouders adviseert om met de volgende criteria te bepalen 
of hiervan sprake is:

- de hoeveelheid mensen van wie gegevens worden verwerkt;
- de hoeveelheid gegevens en/of de verscheidenheid aan gegevens die worden   
verwerkt;

- de tijdsduur van de gegevensverwerking;
- de geografische reikwijdte van de gegevensverwerking.

6. Gekoppelde databases
Het gaat hierbij om gegevensverzamelingen die aan elkaar gekoppeld of met elkaar 
gecombineerd zijn. Bijvoorbeeld databases die voortkomen uit twee of meer 
verschillende gegevensverwerkingen met verschillende doelen en/of uitgevoerd door 
verschillende verantwoordelijken, op een manier die betrokkenen niet redelijkerwijs 
kunnen verwachten.

7. Gegevens over kwetsbare personen
Bij het verwerken van dit type gegevens kan een DPIA nodig zijn omdat er sprake is 
van een ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. Dit 
heeft als gevolg dat betrokkenen niet in vrijheid toestemming kunnen geven of weigeren 
voor het verwerken van hun gegevens. Het kan hierbij om bijvoorbeeld werknemers, 
kinderen en patiënten gaan.

8. Gebruik van nieuwe technologieën
De AVG is er duidelijk over dat een DPIA nodig kan zijn bij het gebruik van een nieuwe 
technologie. De reden hiervoor is dat dit gebruik gepaard kan gaan met nieuwe 
manieren om gegevens te verzamelen en gebruiken, met mogelijk grote privacyrisico’s.

De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het gebruik van een nieuwe 
technologie kunnen zelfs nog onbekend zijn. Een DPIA helpt de verantwoordelijke dan 
om de risico’s te begrijpen en te verhelpen. Sommige ‘Internet of Things’-toepassingen 
bijvoorbeeld kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven en de privacy van 
mensen, waardoor hierbij een DPIA nodig is.

9. Blokkering van een recht, dienst of contract
Het gaat hierbij om gegevensverwerkingen die tot gevolg hebben dat betrokkenen:
- een recht niet kunnen uitoefenen of;
- een dienst niet kunnen gebruiken of;
- een contract niet kunnen afsluiten.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bank die persoonsgegevens verwerkt om te bepalen 
of zij een lening aan iemand willen verstrekken.



6. Privacy by Design & Default

Met "privacy by design" wordt bedoeld dat er tijdens het ontwikkelen van producten en 
diensten rekening zal moeten worden gehouden met privacy van betrokkenen en de 
vereisten uit de AVG. Tijdens het ontwikkelingsproces zullen persoonsgegevens goed 
beschermd moeten worden. Een ICT-systeem moet bijvoorbeeld zorgen voor het 
afschermen van persoonsgegevens, beveiliging moet vanaf de grond mee ontworpen 
worden en het verdient aanbeveling te faciliteren dat inzage, correctie en verwijdering 
van de gegevens mogelijk moet zijn.

Daarnaast zal ervoor moeten worden gezorgd dat er niet meer gegevens worden 
verzameld dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook mogen gegevens 
niet langer worden bewaard dan nodig.

Onder "privacy by default" wordt verstaan dat er technische en organisatorische 
maatregelen moeten worden genomen die ervoor zorgen dat alleen persoongegevens 
worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel dat men daarmee wil bereiken. Zo 
mag men bijvoorbeeld niet meer gegevens dan nodig vragen bij het inschrijfformulier 
voor een nieuwsbrief. Ook moet men ervoor zorgen dat bij het beschikbaar stellen van 
een app geen locatiegegevens worden opgeslagen indien dat niet nodig is.

Toestemmingsvereiste
Alleen gegevens van klanten of personen die daarvoor expliciet toestemming hebben 
gegeven mogen worden verwerkt. onder de AVG is slechts sprake van rechtsgeldig 
verleende toestemming als de betrokkene door middel van een verklaring of een 
actieve handeling toestemming voor een specifieke verwerking van persoonsgegevens 
heeft gegeven. Bij een ondubbelzinnige actieve handeling kan worden gedacht aan het 
‘aan’ kruisen van een leeg hokje op een website. Toestemming verleend door het niet 
‘uit’ zetten van een op voorhand ingevuld hokje, geldt onder de AVG niet langer als 
rechtsgeldig verleend. Daarnaast moet het voor klanten/natuurlijke personen 
gemakkelijk zijn deze toestemming weer in te trekken.

Deze aanvulling zorgt ervoor dat het belangrijk is te inventariseren of de procedure tot 
verzoek om toestemming goed gevolgd wordt. Aan de hand van deze inventarisatie 
kunnen eventueel maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat aan de nieuwe 
eisen van het toestemmingsvereiste wordt voldaan. 

Goede bescherming van persoonsgegevens
Hoe gevoeliger de persoonsgegevens, des te meer beschermingsmaatregelen moeten 
worden genomen. 

Zijn de persoonsgegevens goed beschermd indien de gehele organisatie toegang heeft 
tot deze gegevens? Niet in het geval van gevoelige persoonsgegevens. Er mag in dat 
geval worden verwacht dat slechts een select gezelschap het recht krijgt om dergelijke 
persoonsgegevens te verwerken. Zorg in dat kader voor een authorisatieprotocol en/of 
richt software zodanig in, dat enkel toegang wordt geboden aan de 
medewerkers/personen die de persoonsgegevens mogen verwerken. Een procedure 
hiertoe is een start, maar niet voldoende. Er dient te kunnen worden aangetoond dat die 
procedure ook daadwerkelijk wordt nageleefd, mede om te kunnen nagaan of er geen 
sprake is van een datalek. Er zal daarom softwarematig moeten worden 'gelogd' en ook 
bij een papieren dossier dient te worden aangetekend wie wanneer het dossier heeft 
ingezien.

De essentie: beperk de toegang tot persoonsgegevens waar mogelijk!



7. Verwerkersovereenkomst

Verwerkingen van persoonsgegevens door of namens derden zullen in kaart moeten 
worden gebracht. In het kader van de (aanstaande) privacywetgeving is bij een 
overeenkomst sprake van een verantwoordelijke en van een verwerker. De 
verantwoordelijke bepaalt daarbij wat en waarom iets wordt verwerkt en de bewerker is 
degene die de verwerking daadwerkelijk uitvoert. 

Bij alle verwerkingen door of namens derden zal moeten worden gecontroleerd of er 
een overeenkomst is afgesloten en, indien nodig, of er een overeenkomst opgesteld zal 
moeten worden. Het verwerkingsregister helpt bij het in kaart brengen van de partijen 
waarmee een verwerkersovereenkomst gesloten zal moeten worden. 

Tip: huidige overeenkomsten (veelal bewerkersovereenkomsten in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens) moeten worden aangepast zodat zij voldoen aan de 
criteria van de AVG.

Zwakste schakel
Als de verwerker en/of diens subverwerker weinig tot geen bescherming biedt ten 
aanzien van persoonsgegevens, dan is dat lage (of geen) beschermingsniveau ook op 
uw organisatie van toepassing, hoe goed de beschermingsmaatregelen voor 
persoonsgegevens in de eigen organisatie ook mogen zijn! De zwakste schakel bepaalt 
dus.

Wettelijk gezien mogen de persoonsgegevens niet aan een verwerker beschikbaar 

worden gesteld als deze een onvoldoende beschermingsniveau heeft. Dit onderstreept
voldoende dat zaken moet worden gedaan met serieuze verwerkers en het belang van 
de aanwezigheid van een degelijke verwerkersovereenkomst. 

Wie is verwerker?
Niet altijd is even duidelijk wie welke rol heeft, verwerkingsverantwoordelijke of 
(sub)verwerker. In de FAQ is daarom aan de hand van diverse voorbeelden uitgelegd 
hoe de rolverdeling naar onze mening moet worden opgevat. Het is lastige materie 
omdat het niet altijd even duidelijk is wie welke rol heeft. Er zal over dit specifieke 
onderdeel in de komende jaren ongetwijfeld jurisprudentie ontstaan, waardoor hierover 
naar verwachting steeds meer duidelijkheid zal komen.



Bijlage 5.1: Visualisatie rollen verantwoordelijke/verwerker
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8. Privacyverklaring

Zodra persoonsgegevens worden verzameld, zal de betrokkene hierover moeten 
worden geïnformeerd. Bij het verzamelen van persoonsgegevens kan worden gedacht 
aan het inschrijven voor een nieuwsbrief op een website, maar ook aan het verzamelen 
van "cookies" van bezoekers. Zodra hier sprake van is zal de persoon waarvan de 
gegevens worden verzameld geïnformeerd moeten worden over onder andere de 
identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkingsdoeleinden en de 
bewaartermijn. Dit informeren gaat aan de hand van een privacyverklaring.

De veelal meest praktische wijze om een privacyverklaring te 'overhandigen' is door de 
betrokkene te verwijzen naar een privacyverklaring op een website. Dit is meteen een 
uitstekende manier om desgevraagd aan de AP te kunnen laten zien dat de organisatie 
daadwerkelijk aangeeft naar betrokkenen toe hoe met hun persoonsgegevens wordt 
omgegaan.

Een privacyverklaring kan ook anderszins worden verstrekt, bijvoorbeeld als bijlage bij 
een opdrachtbevestiging, via een standaardlink in een e-mail, of simpelweg in de vorm 
van een document dat wordt verstrekt.

Wettelijke eisen aan de privacyverklaring
Een privacyverklaring moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Allereerst is van 
belang dat de verklaring - verplicht - in 'Jip en Janneke' taal moet zijn geschreven en op 
eenvoudige wijze kan worden ingezien.

De AVG stelt vervolgens minimale eisen aan de inhoud van de privacyverklaring, in de 
woorden van de AP:
- De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in  
voorkomend geval, van uw vertegenwoordiger in de EU;

- De contactgegevens van de FG als u die heeft;
- De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, en als u zich beroept op een
gerechtvaardigd belang: op welk belang u zich beroept;

- De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens;
- Of u van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een
internationale organisatie en op welke juridische grond;

- De bewaartermijn van de gegevens;
- De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en
verwijdering;

- Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde
verwerking altijd in te kunnen trekken;

- Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.
- Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en
wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt;

- Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en
hoe u besluiten neemt; en

- Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de
persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn
van openbare bronnen.

Tip: bedenk goed of er via één of meerdere privacyverklaringen wordt gecommuniceerd 
naar de betrokkenen toe. Ten behoeve van het gebruik van de website kan bijvoorbeeld 

een op maat gemaakte privacyverklaring - enkel toegespitst op de website - online 

worden gehanteerd, terwijl in een fysieke omgeving (bijvoorbeeld een winkel of 
magazijn) met een andere op maat gemaakte privacyverklaring wordt gewerkt.



9. Datalekkenregister

Datalekken onder de Wet bescherming persoonsgegevens
Al vanaf 1 januari 2016 dienen organisaties bij een ernstig datalek een melding te doen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is sprake van een datalek wanneer er zich 
een beveiligingincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens verloren zijn 
gegaan of waarbij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet valt uit te 
sluiten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het kwijtraken van een USB-stick, het 
verzenden van gevoelige informatie aan de verkeerde persoon of een gehackt netwerk. 

Melden aan de AP

Indien het ernstig datalek tot een (aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor 

de bescherming van persoonsgegevens leidt, dan moet een melding worden gedaan bij 
de AP. Deze melding kan online worden gedaan via het Meldloket Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Melding betrokkene
Wanneer het datalek mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkene dan moet het datalek daarnaast gemeld worden aan de betrokkene. 
Bij nadelige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer kan gedacht worden aan 
onrechtmatige publicatie, imagoschade, fraude en discriminatie.

Datalekken onder de AVG
Onder de AVG geldt de meldingsplicht van ernstige datalekken bij de AP nog steeds, 
maar daarnaast dienen alle (mogelijke) datalekken - dus ook de niet ernstige 
datalekken, die niet gemeld hoeven te worden - geregistreerd te worden. Daartoe zal 
een datalekkenregister bijgehouden moeten worden. Bij de registratie van datalekken 
die niet gemeld zijn bij de AP moet vermeld worden waarom er geen melding is gedaan 
bij de AP. De AP kan om inzicht in het register vragen om vast te stellen of er eraan de 
meldplicht datalekken is voldaan. 

Het verschil ten opzichte van de oude wetgeving is dus dat onder de AVG alle
(mogelijke) datalekken moeten worden geregistreerd.

Flowchart
Bijgaand is een flowchart opgenomen welke kan worden gebruikt bij een constatering 
van een datalek, alsmede een sjabloon voor interne afspraken/het proces bij 
afhandeling van een datalek.



Onderzoek aan de hand van:

- Bijgaand datalekkenregister; en

- De richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens
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11. Controle implementatie/bewustwording

Niet alleen voor interne doeleinden, ook voor externe doeleinden (de AP, 
verantwoordingsplicht) moet worden nagegaan of de organisatie AVG-proof is.

Verantwoordingsplicht
Na het volledig uitvoeren van alle voorgaande stappen, is er naar onze mening 
voldoende ondernomen om desgevraagd verantwoording te kunnen afleggen aan de AP.

Er zijn echter twee belangrijke punten die in het achterhoofd moeten worden gehouden:

1. De organisatie is dynamisch en het aantal (en wellicht soort) persoonsgegevens
zal met de tijd veranderen. Hierdoor is men nooit klaar, continue zorg voor een
goede persoonsgegevensbescherming is vereist.

2. Alhoewel wij van mening zijn dat aan alle AVG-voorwaarden is voldaan, is
uiteindelijk de Autoriteit Persoonsgegevens de partij die in principe toetst en
bepaalt of inderdaad aan alle AVG-voorwaarden is voldaan. Een garantie 'AVG
proof' kan daardoor niet door ons worden afgegeven.



FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Onderstaand zal puntsgewijs worden ingegaan op veelgestelde vragen. 

1. Is een privacyverklaring verplicht op een website?

Ja, het plaatsen van een privacyverklaring is verplicht op elke website waarmee 
persoonsgegevens kunnen worden verzameld.

2. Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verwerkersovereenkomst?

De AVG vereist een verwerkersovereenkomst tussen verantwoordelijke en verwerker (en 
tussen verwerker en (sub)verwerker). Zowel de verantwoordelijke als de verwerker 
kunnen het initiatief nemen tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Bij veel 
bedrijven kunt u de verwerkerovereenkomst downloaden van de website. Zorg ervoor dat 
u dit zelf vastlegt in uw dossier.

3. Moet ik een register van verwerkingen bijhouden?

Conform artikel 30 van de AVG is het voor organisaties verplicht om een zogenaamd 
register van verwerkingen bij te houden. Deze verplichting geldt voor:
- organisaties met meer dan 250 werknemers; en
- organisaties met minder dan 250 werknemers die ofwel risicovolle verwerkingen 
doen, ofwel bijzondere persoonsgegevens verwerken, ofwel die niet incidenteel
persoonsgegevens verwerken (of een combinatie hiervan). 

In de praktijk verwerkt iedere organisatie niet incidenteel persoonsgegevens. Want zodra 
er een loonadministratie is en/of een database waarin persoonsgegevens zijn 
opgenomen (denk bijvoorbeeld aan een klantenbestand), is sprake van het niet 
incidenteel verwerken van persoonsgegevens. Daardoor moeten vrijwel alle organisaties 
met minder dan 250 werknemers ook een register van verwerkingen bijhouden.

4. Veranderen de bewaartermijnen onder de AVG?

Nee, zodra de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van 
persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer 
mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking. 

5. Wat is het verschil tussen een bewerker en een verwerker?

Er is geen verschil. In de Wpb wordt gesproken over het bewerken van gegevens. De 
AVG is vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Daarbij is de term 'processor' 
vertaald naar verwerker. 

6. Hoe dient men met mailarchief om te gaan onder de AVG, bijvoorbeeld indien  
mails in het archief of in de backup niet kunnen worden verwijderd?

Volgens de letter van de wet moeten persoonsgegevens die op geen enkele manier meer 
nodig zijn, worden gewist/vernietigd (of volledig geanonimiseerd worden). In de praktijk is 
dit onhaalbaar, moet ook de AP - onofficieel - erkennen. 

Zorg ervoor dat de beveiliging van het mailarchief heel hoog is, zodat de toegang beperkt 
blijft tot een zeer select gezelschap en de kans op een lek tot het uiterste minimum is 
beperkt. En dit is het moment om te herbezinnen of een andere setup mogelijk is, een 
andere manier van archiveren. Dit werkt dan weliswaar alleen naar de toekomst toe, 
maar dit is beter dan alles bij het oude laten.



7. Wat is het verschil tussen een ontvanger en een verwerker in het privacy-
register?

Een ontvanger is elke persoon, instantie, instelling et cetera die de persoonsgegevens 
ontvangt. Een heel ruim begrip! Een ontvanger kan verwerker zijn, 
(verwerkings)verantwoordelijke of een derde. Een verwerker is ook altijd ontvanger.

De (verwerkings)verantwoordelijke is de ‘eigenaar’ van de persoonsgegevens, en bepaalt 
hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor. Een verwerker is degene die 
ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

In de praktijk blijkt dat er grensgevallen/discussies zijn wie verantwoordelijke is en wie 
verwerker. Naar verwachting ontstaat hierover in de loop der tijd meer duidelijkheid 
vanuit jurisprudentie. Verder zijn er steeds meer partijen die voor het geval zij verwerker 
zijn, hiertoe een verwerkersovereenkomst hebben geïmplementeerd in hun algemene 
voorwaarden. 

Voor nu verdient het aanbeveling om de contactpersonen van de partijen, die voor u als 
verwerker acteren, te bellen/mailen om aan te geven dat een verwerkersovereenkomst 
nodig is en opgesteld dient te worden. Dan komt er vanzelf een reactie terug dat dit 
bijvoorbeeld al via de algemene voorwaarden op overeenkomst van opdracht geregeld is. 
Die algemene voorwaarden kunt u dan vastleggen in het dossier. Indien er nog niets 
geregeld is, dient u een verwerkersovereenkomst met die partij te sluiten.

Voorbeelden van verwerkers:

Bank
Vanuit de loonadministratie (verantwoordelijke) bezien is de bank verwerker zodra 
opdracht wordt gegeven om personeel te betalen. Zelfde conclusie geldt naar onze 
mening als sprake is van een (retour-)betalingsopdracht aan de bank. Een 
verwerkersovereenkomst met de bank is daarom nodig.

(Pensioen)verzekeraars 
Voor het deel waarvoor de werkgever bepaalt wat de (pensioen)verzekeraar met de 
gegevens mag doen, is de werkgever verantwoordelijke. 

Veelal staan in de (pensioen)verzekeringsvoorwaarden bepalingen op basis waarvan de 
(pensioen)verzekeraar rechtstreeks met de betrokkenen schakelt en daarmee controle 
over hun persoonsgegevens krijgen. In die rol zijn (pensioen)verzekeraars 
verantwoordelijke, en kan het zijn dat als de (pensioen)verzekeraars deze informatie 
delen met de werkgever, deze werkgever hierdoor verwerker is. Een zelfde rolverdeling 
geldt naar onze mening ingeval van een wettelijk of via CAO verplichte 
(pensioen)verzekering: de (pensioen)verzekeraar is dan (verwerkers)verantwoordelijke.

Welke rol de (pensioen)verzekaar ook vervult, raadzaam is om initiatief te nemen richting 
(pensioen)verzekeraars om de rolverdeling scherp te krijgen, zodat ook een beslissing 
kan worden genomen of een verwerkersovereenkomst wel, of juist niet nodig is. Leg die 
beslissing met de motivering vast. 

Leasemaatschappijen
Lease vervoermiddelen: de werkgever bepaalt welke medewerker welk vervoermiddel 
gaat rijden en zal in ieder geval in eerste instantie de persoonsgegevens van de 
betreffende medewerkers aan de leasemaatschappijen verschaffen. De werkgever is 
verantwoordelijke, de leasemaatschappij verwerker en dus is er een 
verwerkersovereenkomst nodig. Evenals bij de (pensioen)verzekering wordt rechtstreeks 
geschakeld tussen een leasemaatschappij en een berijder ingeval van onderhoud en 
schade. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verzameld, dan is de 
leasemaatschappij (of het hierbij betrokken autobedrijf of verzekeraar) verantwoordelijke.  

Bij lease van communicatie/computerapparatuur geldt hetzelfde als bij vervoermiddelen.

8. Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is onder andere verplicht      



8. Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is onder andere verplicht      
bij het op grote schaal individuen volgen, maar wanneer is hier sprake van? 

U moet hierbij denken aan grote massa’s mensen, bijvoorbeeld camera’s in 
winkelgebieden. De grens is nog niet helemaal duidelijk, maar zal ongetwijfeld in de 
jurisprudentie verder worden uitgewerkt. 
Mocht u de keuze hebben gemaakt om geen FG aan te stellen, terwijl redelijkerwijs twijfel 
mogelijk is of een FG verplicht is, dan is het raadzaam om vast te leggen waarom u die 
keuze heeft gemaakt. 

9. Wat valt er nu precies onder het “verwerken” van persoonsgegevens? 

Verwerken zijn alle activiteiten van het verzamelen tot en met het vernietigen van de 
persoonsgegevens. Dit begrip wordt dus zeer ruim uitgelegd in de AVG. 

10. Hoe verhoudt het recht op vergetelheid zich tot een factuur die ik stuur t.a.v.   
een specifieke persoon die werkzaam is bij de klant? 

U hebt een wettelijke verplichting om de reeds bestaande factuur te bewaren, deze 
maakt onderdeel uit van de verplicht te bewaren administratie. Een wettelijke verplichting 
gaat altijd voor op het recht op vergetelheid.

Bij een tenaamstelling van een factuur moet u zich echter wel afvragen welke 
verplichtingen u heeft. De naam van de klant moet verplicht op de factuur, maar een 
extra regel t.a.v. een specifiek persoon is niet verplicht. U zou de 't.a.v. regel' voortaan 
niet meer in de factuur kunnen vermelden of heel algemeen noteren t.a.v. de directie, 
t.a.v. de interne administratie etc. Wanneer u de overweging maakt  om de 
tenaamstelling toch te laten staan moet goed vastleggen waarom u dit heeft gedaan. 

11. Moet u aan elk verzoek om vergetelheid voldoen indien er geen wettelijke   
bewaarplicht is met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens?

In beginsel dient u aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. Maar als dit onredelijk 
veel kosten en inspanningen met zich meebrengt kan het zijn dat het recht op 
vergetelheid hiervoor moet wijken. Waar het omslagpunt ligt zal nog moeten blijken aan 
de hand van te verschijnen jurisprudentie.

12. Wanneer ik de facturen in een portal zet, ben ik dan ook verplicht om de   
persoonsgegevens - na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn - te   
verwijderen als daarom wordt gevraagd door betrokkene? 

Ja, hiervoor maakt het niet uit of u de facturen opslaat in een portal of dat u deze in een 
eigen database opslaat. 

13. Mag ik de afmelding van een nieuwsbrief vastleggen en bewaren? 

Nee, als iemand zich afmeldt mag u alleen zijn gegevens verwijderen uit de lijst, maar u 
mag geen lijst bijhouden van wie zich heeft afgemeld. 

14. Hoe gaat het aanmelden voor een nieuwsbrief nu precies in zijn werking?   
Mag ik  dit in een overeenkomst doen? Hoe werkt dit als iemand dit   
mondeling vraagt? 

Indien iemand goederen of diensten bij u afneemt, betekent dit niet dat diegene ook 
toestemming heeft verleend om een nieuwsbrief te ontvangen. U dient hiervoor  separaat 
goedkeuring te ontvangen. De aanmelding moet actief gebeuren, bijvoorbeeld door een 
vinkje aan te klikken op de website (opt-in). Wanneer u mondeling afspreekt om de 
nieuwsbrief voortaan te sturen, dient u deze toestemming desondanks ook schriftelijk 
vast te leggen. 



10.3 Disclaimer

De informatie in dit draaiboek is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan de informatie in dit draaiboek worden ontleend. Hoewel Wesselman 
Accountants | Adviseurs de uiterste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het 
samenstellen van dit draaiboek, aanvaardt Wesselman 
Accountants | Adviseurs geen aansprakelijkheid mocht de informatie onverhoopt toch 
onvolledig en/of onjuist zijn. 

Het is niet toegestaan informatie uit dit draaiboek te kopiëren of op enigerlei wijze 
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Wesselman Accountants | Adviseurs. Het intellectueel 
eigendom berust bij Wesselman Accountants | Adviseurs.

15. Moet ik in het verwerkingsregister ook de namen van de verantwoordelijken 
opnemen? 

Van de interne verantwoordelijken dient u inderdaad de namen op te nemen. De namen 
van verantwoordelijke bij externen mag u niet opnemen. Dit zijn immers ook 
persoonsgegevens. 

16. Vanuit mijn bedrijf werk ik met veel buitenlandse mensen die vaak ook slecht  
Engels spreken. Is het dan genoeg om in het Engels toestemming vast te   
leggen? 

Het is uw zorgplicht om ervoor te zorgen dat de klanten begrijpen waarvoor ze 
toestemming geven. Het zou dus zo kunnen zijn dat dit eventueel in een andere taal 
moet. 

17. Heeft de OR advies- of instemmingsrecht met betrekking tot de AVG?

Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR onder 
meer instemmingsrecht wanneer het gaat om een voorgenomen besluit tot wijziging, 
vaststelling of intrekking van een regeling omtrent het verwerken van, alsmede de 
bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen 
(artikel 27 lid 1 sub k WOR). Daarvan is bijvoorbeeld sprake als camera’s worden 
opgehangen in de organisatie waarbij medewerkers worden gemonitord. De OR moet 
dan instemmen met het reglement. 
Concrete kwesties waarbij instemming van de OR nodig is:
– het verwerkingsregister
– het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming
– het uitvoeren van een privacy impact assessment
– maar ook voor het gehele interne privacybeleid, waar onder meer wordt vastgelegd hoe 
de procedure voor het melden van datalekken eruit ziet en hoe de toestemming voor de 
verwerking van persoonsgegevens van betrokken is verkregen.
Kortom: de OR is medeverantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de privacywetgeving 
en zal dus een voorgenomen besluit zoals hierboven beschreven, moeten toetsen 
alvorens zij instemming geven. Onder andere de AVG is het toetsingskader. Dat betekent 
dat de OR dus op de hoogte moet zijn van de nieuwe wetgeving en de wijzigingen die dit 
met zich brengt ten opzichte van de Wbp.

18. Stel er is geen wettelijke bewaartermijn, moet ik dan met de betrokkene   
afstemmen hoe lang ik deze gegevens bewaar? Is bijvoorbeeld bij het                               
bewaren van een personeelsdossiers afstemming met de OR voldoende? 

In de praktijk is het gangbaar om personeelsdossier te verwijderen wanneer de 
betreffende werknemer uit dienst treedt, tenzij het nodig is het dossier langer te bewaren 
bijvoorbeeld omdat de werknemer ziek uit dienst is gegaan of omdat er een rechtszaak 

loopt tegen de werknemer. Tenzij de ziekte of rechtszaak nog doorwerken,  dient 2 jaar 

na het einde van het dienstverband het gehele personeelsdossier sowieso verwijderd te 
worden, met uitzondering van BSN nummer en ID bewijs, die wettelijk tot 5 jaar na het 
einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband is geëindigd bewaard dienen te 
worden. Voor loonbelastingverklaringen, pensioengegevens en salarisafspraken en 
-voorwaarden gelden langere termijnen. Afstemming met de betrokkenen of OR over een 
andere (langere) bewaartermijn is dan ook niet aan de orde.

19. Hoe verhoudt de AVG zich ten opzichte van een Verklaring omtrent Gedrag? 

De VOG mag bewaard worden, mits  hier toestemming en een rechtmatige grondslag 
voor is. Een rechtmatige grondslag ligt eerder voor de hand bij een medewerker 
kinderopvang dan bijvoorbeeld bij een vakkenvuller in de supermarkt. Het is te adviseren 
een VOG alleen in te zien, dit te noteren en niet te bewaren. 



20. Bij een sollicitatiebrief geldt een bewaartermijn van 1 maand. Mag ik deze                    
brief nu ook niet langer meer in portefeuille houden? 

De termijn van 1 maand is afkomstig uit de Wet bescherming persoonsgegevens die per 25 
mei 2018 vervalt. Indien er door de sollicitant toestemming is gegeven mag u de 
sollicitatiebrief tot één jaar na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaren.

21. Een personeelsvereniging maakt ook gebruik van persoonsgegevens. Dient 
er nu tussen de werkgever en de personeelsvereniging een   
verwerkersovereenkomst te worden opgesteld? 

Ja, dat klopt. Hierop is wel een uitzondering. U hoeft namelijk geen 
verwerkersovereenkomst te hebben als het gaat om intern beheer. Er moet dan wel sprake 
zijn van een gezagsverhouding. tussen de werkgever en de werknemer is die 
gezagsverhouding is er wel, maar tussen de organisatie en de personeelsvereniging in 
feite niet. 

22. wat is de waarde van een disclaimer onder een mail met daarin de vraag 
om de mail te verwijderen als deze niet voor de ontvanger bestemd was. 

Een dergelijke disclaimer kan slechts worden gezien als een verzoek. Een verkeerd 
verzonden email met persoonsgegevens is evengoed een datalek, ook al staat er een 
disclaimer onder.

23. Wat moet ik doen wanneer de klant die een email verkeerd heeft ontvangen,   
zegt dat hij deze heeft verwijderd, maar vervolgens toch deze gegevens gebruikt. 

U kunt hiervoor een klacht indienen bij de AP. In ieder geval moet u ervoor zorgen dat u 
alles omtrent het datalek goed heeft vastgelegd en - indien nodig - het datalek heeft 
gemeld bij de AP en/of de betrokkene. 

24. Heb ik toestemming nodig als ik van iemand een visitekaartje krijg of geef ik 
impliciet toestemming bij het verstrekken? 

U moet nagaan met welk doel u het visitekaartje heeft gekregen. Volgens de letter van de 
wet moet u vervolgens de goedkeuring voor het gebruiken van een visitekaartje voor een 
bepaald doel schriftelijk vastleggen. U kunt dus niet zomaar een visitekaartje in uw CRM 
systeem vastleggen en reclame naar degene op het visitekaartje toesturen.

25. Zou je de persoonsgegevens op een visitekaartje kunnen vermijden door         
bijvoorbeeld alleen een emailadres als info@..... erop te zetten? 

Dit wordt waarschijnlijk lastig, omdat u toch een naam erop zal plaatsen. Zodra het 
herleidbaar is naar een natuurlijke persoon gaat het om persoonsgegevens. 

26. Is het BSN een bijzonder persoonsgegeven onder de AVG?

Hoewel het BSN onder de AVG geen bijzonder persoonsgegeven is, geeft de AP aan dat 
er waarschijnlijk wel speciale regels voor het BSN komen onder de AVG. 



Checklist

Ja Nee

Is aandacht besteed aan de interne bewustwording, alvorens de inventarisatie is gestart?
Is er een intern beleid / richtlijnen betreffende security en privacy opgesteld?

Is er een verantwoordelijke aangewezen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de AVG?

Vindt er dossiervorming plaats zodat aangetoond kan worden dat de organisatie actief bezig is met 

(implementatie van) AVG?

Vindt er in de organisatie evaluatie en verslaglegging plaats over "passende bescherming"?

Zijn we verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen?

Kunnen we indien nodig aantonen waarom dit niet het geval is?

Zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens door of namens derden in kaart gebracht?

Wordt intern op elke afdeling en per activiteit de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in een register?

Voldoet het register aan de wettelijke eisen?

Kunnen de verzamelde persoonsgegevens op een gemakkelijke manier aan een derde of de betrokkene zelf 

verstrekt, gewijzigd of verwijderd worden indien de betrokkene hierom vraagt?

Is er controle op het uitvoeren van deze registratieplicht?

Voldoet het ontwikkelingsproces van producten en/of diensten aan de eisen van ‘privacy by design’?

Zijn er de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen zodat er voldaan wordt aan het ‘privacy 

by default’ vereiste?

Is het proces van toestemming verkrijgen geïnventariseerd?

Kan men aantonen dat er, indien nodig, een geldige toestemming is verkregen?

Kan de betrokkene die toestemming heeft verleend deze toestemming net zo gemakkelijk weer intrekken?

Is de website privacy proof?  

Indien nee: bijvoorbeeld cookies verwijderen / google analytics privacy vriendelijk instellen

Bevat de website een privacyverklaring?

Voldoet deze privacyverklaring aan de wettelijke eisen?

Website aanpassen indien nodig.

Is met al deze derden een bewerkersovereenkomst afgesloten?

Wordt er zorg voor gedragen dat al deze bewerkersovereenkomsten vanaf 25 mei 2018 

verwerkersovereenkomsten zijn die voldoen aan de vereisten van de AVG?

Zijn er gegevensverwerkingen die een hoog privacyrisico met zich meebrengen?

Is er voor deze gegevensverwerkingen een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd?

Is er een interne procedure betreffende de omgang met datalekken?

Worden de datalekken vastgelegd in een register?

Kan men aantonen en wordt vastgelegd, indien dat niet heeft plaatsgevonden, waarom er geen melding bij de AP 

is gedaan?

Worden dossiers / e-mails of persoonsgegevens adequaat verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn of 

verzoek om verwijdering?

Ten behoeve van de praktisch te nemen stappen in het kader van de implementatie van de AVG, is onderstaand een 
checklist opgenomen, ten behoeve van de implementatie van de AVG. Wij merken volledigheidshalve op dat dit geen 
uitputtende lijst betreft. Het overzicht biedt slechts handvatten bij de implementatie van de AVG. 



Begrippenlijst

Onderstaand zullen de begrippen uit dit draaiboek nader worden uitgelegd.

Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de 
betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals 
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een 
of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Met 
de invoering van de AVG zullen IP-adressen, MAC-adressen, cookies en dergelijke ook 
onder deze wetgeving vallen. Hierdoor zullen gegevensverwerkers nog sneller en meer 
met de geldende privacywetgeving te maken krijgen. 

Verantwoordingsplicht: 
Organisaties dienen met documenten aan te kunnen tonen dat de benodigde technische 
en organisatorische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. Een 
organisatie voldoet aan deze verantwoordingsplicht wanneer de volgende maatregelen 
zijn genomen:
- Er wordt een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden;
- Datalekken die (mogelijk) hebben plaatsgevonden worden adequaat vastgelegd; 
- Er kan worden aangetoond dat daadwerkelijk toestemming is gegeven voor de 
verwerking van persoonsgegevens van personen waarvan deze worden verwerkt.
En daarnaast, indien daartoe verplicht, de volgende maatregelen zijn genomen:
* Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming ("FG") aangesteld. In geval    

redelijkerwijs getwijfeld kan worden of de organisatie hiertoe niet verplicht is, en
er wordt geen FG aangesteld, dient onderbouwd te zijn waarom de organisatie
meent dat geen FG aangesteld dient te worden.

* Er is een Data Protection Impact Assessment ("DPIA") uitgevoerd.

Op grote schaal:
Een duidelijke definitie van wat onder 'op grote schaal' moet worden verstaan is nog niet 
voorhanden. Ook praktische handvatten over hoe hier mee om te gaan zijn niet 
voorhanden. Wel zijn door de Europese toezichthouder een aantal voorbeelden genoemd 
welke als 'op grote schaal' kwalificeren:
1. Het verwerken van gegevens betreffende het internet- en/of telefoongedrag 

van klanten door internet- en telefoonproviders;
2. De gegevensverwerking door banken en/of verzekeringsmaatschappijen als

onderdeel van de gebruikelijke werkzaamheden;
3. De verwerking van patiëntgegevens door ziekenhuizen als onderdeel van de

gebruikelijke werkzaamheden;
4. Een marktonderzoeker die voor statistische doeleinden locatiegegevens van

klanten verwerkt;
5. Het verwerken van reisinformatie in een bepaalde stad door vervoers-

maatschappijen;
6. De verwerking van persoonsgegevens door zoekmachines om advertenties

te tonen naar aanleiding van internetgedrag. 

Bijzondere persoonsgegevens
Gegevens met betrekking tot:
- ras of etnische afkomst;
- politieke opvattingen;
- religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
- lidmaatschap van een vakbond;
- genetische en biometrische gegevens;
- gezondheid;
- seksueel gedrag of gerichtheid 
worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens.



Disclaimer

De informatie in dit draaiboek is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen
geen rechten aan de informatie in dit draaiboek worden ontleend. Hoewel Wesselman
Accountants | Adviseurs de uiterste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het
samenstellen van dit draaiboek, aanvaardt Wesselman
Accountants | Adviseurs geen aansprakelijkheid mocht de informatie onverhoopt toch
onvolledig en/of onjuist zijn.

Het is niet toegestaan informatie uit dit draaiboek te kopiëren of op enigerlei wijze
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wesselman Accountants | Adviseurs. Het intellectueel
eigendom berust bij Wesselman Accountants | Adviseurs.


