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Deze presentatie is geschreven met de kennis van nu (juni 2018) en is 
bedoeld als handleiding voor iedereen die meer wil weten over het 
voldoen aan de AVG.

In alle gevallen zal er per situatie specifiek advies nodig zijn om zoveel 
mogelijk aan de AVG te voldoen. Daarvoor is vaak een uitgebreider 
advies noodzakelijk.

● AVG bewust

● AVG in jouw organisatie?

● AVG en jouw organisatie

● Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?
● Persoonsgegevens in jouw organisatie
● Beveiliging in jouw organisatie
● Gegevensuitwisseling

● Archiveren en houdbaarheidsdata

● Rechten van betrokkenen

● Welke acties moet ik nemen?



AVG Bewust?
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Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele EU de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens. Deze is gebaseerd op een 
Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Alle organisaties moeten aan deze wetgeving voldoen. De 
Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving 
hierop.

In deze presentatie wil ik je bewust maken dat je zoveel mogelijk 
aan de wet voldoet. AVG bewust noemen we dat.



1. welke gegevens verwerk ik en waar heb ik ze voor nodig?
2. hoe verwerk ik deze gegevens?
3. ga ik zorgvuldig met persoonsgegevens om?
4. hoe beveilig ik de persoonsgegevens en wat is mijn 

privacybeleid?
5. wissel ik gegevens uit met derden?
6. hoe - en hoelang - bewaar ik persoonsgegevens en hoe 

archiveer ik deze?
7. hoe ga ik om met de rechten van de betrokkenen?

AVG in jouw organisatie?
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Vraag je af of je persoonsgegevens verwerkt en of je daar een goede reden, 
beter gezegd “grondslag”, voor hebt.

Vastgestelde grondslagen
● je hebt expliciete toestemming van de betreffende persoon;
● je hebt de gegevens nodig om de overeenkomst met je klant uit te 

voeren;
● je hebt een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken;
● er zijn vitale belangen met de verwerking gemoeid;
● je hebt een gerechtvaardigd belang bij de verwerking;
● er is een algemeen belang tot verwerking.

Wanneer je geen goede reden hebt om persoonsgegevens te verwerken, 
dan mag dat ook niet. Geen grondslag = geen verwerking !

AVG en jouw organisatie
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Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Dit betekent dat 
informatie direct over iemand gaat, of naar een specifieke 
persoon te herleiden is. 

Persoonsgegevens kunnen bestaan uit een naam, adres en 
woonplaats, maar ook telefoonnummers, postcodes en 
huisnummers vallen daaronder. 

IP-adressen, email-adressen, foto’s, maar ook gevoelige 
gegevens zoals BSN-nummer, kenteken, seksuele geaardheid, 
politieke opvatting, lidmaatschap van vakvereniging, godsdienst, 
ras of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens 
genoemd.

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

6



Wees duidelijk en transparant over wat je met de gegevens doet, welke 
rechten hebben betrokkenen? 

● verwerk alleen gegevens die je echt nodig hebt voor de dienst of service 
die je levert. Producten die je aanbiedt, moeten voldoen aan de AVG 
(privacy by design), ICT-systemen dienen goed beveiligd te zijn. 
Verwerk niet meer gegevens dan je nodig hebt (privacy by default).

● zorg dat de gegevens beveiligd zijn, alleen bevoegden toegang hebben. 
Is er sprake van hoge risico’s, dan moet je een Data Protection Impact 
Assesment (DPIA) laten uitvoeren. Daarin beschrijf je de soort 
verwerking, het doel en een risicobeoordeling. Tevens registreer je 
welke maatregelen je hebt getroffen.

● wanneer je een overheidsinstantie bent, of regelmatig en in grote 
hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt, dan ben je soms verplicht 
om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen of in te 
schakelen. Bij grotere organisaties is het aan te bevelen een Privacy 
Officer te benoemen. Deze is verantwoordelijk voor alles wat met 
privacy en datalekken te maken heeft.

Persoonsgegevens in jouw organisatie
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Registreer en verantwoord hoe je binnen jouw organisatie 
omgaat met persoonsgegevens. Dit kan in de vorm van een 
privacyverklaring die je op je website beschikbaar stelt.

Stel een verwerkingsregister op. Hierin beschrijf je welke 
gegevens je verwerkt. Waarom je dat doet (grondslag), wie de 
gegevens mag verwerken en registreer je bewaartermijnen.

Zorg voor goede beveiliging van de persoonsgegevens in jouw 
organisatie. Dat geldt voor digitale maar zeker ook voor analoge 
gegevens. (denk daarbij aan papierstromen als facturen, 
overeenkomsten, maar zeker ook personeelsdossiers).

Datalekken dienen binnen 72 uur gemeld te zijn bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens: 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging in jouw organisatie
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Wanneer je voor je diensten of services persoonsgegevens 
doorgeeft aan derden, stel jij als verwerkingsverantwoordelijk 
een verwerkersovereenkomst op. Hierin staan zaken als:

● een algemene beschrijving van de overeenkomst, waarom 
je de gegevens ter beschikking stelt;

● instructies aan de verwerker over de persoonsgegevens en 
de verwerking daarvan;

● beveiliging van de gegevens;
● afspraken over geheimhouding;
● afspraken m.b.t. verwerking door subverwerkers;
● het waarborgen van privacyrechten;
● afspraken om op - verzoek - persoonsgegevens te 

verwijderen;
● afspraken over toezicht op verwerking in de vorm van een 

audit.

Gegevensuitwisseling
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● Leg vast hoelang je gegevens bewaart. Met welk doel doe je 
dat?

● Gegevens die je niet meer nodig hebt, mag je niet onnodig 
archiveren. 

● Afhankelijk van de gegevens registreer je een 
bewaartermijn. 
7 jaar is hierbij redelijk gebruikelijk, waar je naar eigen 
inzicht van kunt afwijken. Dit moet je wel kunnen 
motiveren.

Archiveren en houdbaarheidsdata
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De AVG borgt het volgende:

● recht om verwerkte persoonsgegevens op te vragen
● recht om te wijzigen
● recht op informatie
● recht op gegevensoverdracht
● recht om vergeten te worden (verwijderen van gegevens), mits…
● voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 

is bijna altijd toestemming van de ouders / voogd noodzakelijk.

Rechten van betrokkenen
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❏ maak een nulmeting, welke persoonsgegevens verwerk je?
❏ vraag alleen noodzakelijke gegevens. Toon aan dat je 

toestemming hebt van de betrokkene;
❏ bepaal of je website AVG-proof is, dit kan d.m.v. een 

AVG-scan;
❏ plaats een privacyverklaring en/of cookiestatement op je 

website (o.b.v. resultaten uit de AVG-scan);
❏ sluit verwerkersovereenkomsten af;
❏ bewaar persoonlijke gegevens niet te lang;
❏ stel een verwerkingsregister op;
❏ stel een protocol op waarin recht op inzage, wijzigingen, het 

overdragen van persoonsgegevens en het recht om 
vergeten te worden zijn beschreven.

Welke acties moet ik nemen?
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ALeonis InteracTive

Hofstraat 15
4714 CG  Sprundel

www.aleonis.nl

privacy@aleonis.nl

*Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

http://www.aleonis.nl
mailto:privacy@aleonis.nl

