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STAPPENPLAN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

 

  

Gegevensstromen  

 

 

Datalek beleid en register 

Stap 1A Stap 2 Stap 3 

Documentatie in een 
verwerkingsregister 

Bij structurele verwerkingen van 
persoonsgegevens bestaat er een 
documentatieplicht in de vorm van 
een verwerkingsregister. 
 
Hierin moet in ieder geval vermeld 
staan: 

 Naam en contactgegevens 
van:  

o uw organisatie; 
o derden die de 

gegevens hebben 
verkregen; 

 Naam en contactgegevens 
van de Functionaris 
Gegevensbescherming; 

 Beschrijving van de 
persoonsgegevens en de 
categorieën van betrokkenen;  

 De verwerkingsdoeleinden. 

Stap 1B 

Stel een goede verwerkers-
overeenkomst op 

Is uw organisatie verwerker binnen 
het verwerkingsproces? Dan is het 
belangrijk op de afspraken tussen 
uw organisatie en de verwerkings-
verantwoordelijke goed vast te 
leggen (verwerkersovereenkomst). 

In een verwerkersovereenkomst 
dienen tenminste de volgende 
zaken te worden vermeld: 

 Het onderwerp en de duur 
van de verwerking; 

 De aard en het doel van de 
verwerking; 

 Het soort persoonsgegevens 
en de categorieën van 
betrokkenen; 

 De rechten en verplichtingen 
van de verwerkings-
verantwoordelijke. 

 

Welke rol heeft uw organisatie 
binnen het verwerkingsproces? 

Verwerkt u gegevens puur voor uw 
eigen doeleinden? Dan bent u  
verwerkingsverantwoordelijke 
 
Wordt u als een derde partij 
ingeschakeld en heeft u geen 
invloed op de vaststelling van het 
doel en de middelen? Dan is uw 
organisatie een verwerker.  
 
Bestaat er een hiërarchische 
verhouding tussen uw organisatie 
en degene die het doel en de 
middelen vaststelt: dan is dit intern 
beheer. 
 
Is uw organisatie verwerker of 
verwerkingsverantwoordelijke? 
 
 

Gegevensstromen in kaart 
brengen 

Bij het in kaart brengen van de 
gegevensstromen zijn de volgende 
vragen van belang: 

 Welke categorie gegevens 
worden verwerkt? 

o Bijzonder 
o Gewone  

 Voor welk doel worden deze 
gegevens verwerkt? 

 Wat is de grondslag voor de 
verwerking? 

o Toestemming; 
o Gerechtvaardigd 

belang? 
 Met wie worden de gegevens 

gedeeld? 
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Stap 4 Stap 6 Stap 7 

Aanstellen van een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) 

Wanneer is een FG verplicht? 
 Overheidsorganisaties 
 Organisaties die als “core 

business”: 
o Regelmatige, 

stelselmatige en 
grootschalige 
observeren; 

o Grootschalig 
bijzondere of 
strafrechtelijke 
gegevens verwerken; 

 
Voornaamste taken van FG: 

 Bewustwording van privacy 
bewustzijn in de organisatie; 

 Actief bij opstellen van een 
privacy beleid binnen de 
organisatie; 

 Aanspreekpunt voor AP. 
 

Stap 5 

Vaststelling beleid aangaande 
de informatieverplichting 

Meest gebruikte manier: het 
opstellen van een privacyverklaring 
/statement 
 
Hierin benoemt u bijvoorbeeld: 

 Contactgegevens van uw 
organisatie; 

 Doel en rechtsgrond van de 
verwerking; 

o Uitvoering 
overeenkomst;  

o Gerechtvaardigd 
belang; 

 Aan wie worden de gegevens 
verstrekt; 

 Passende 
beveiligingsmaatregelen; 

 Bewaartermijnen; 
 Rechten van betrokkenen 

(bezwaar en intrekking 
toestemming, recht op inzage 
en de wijze waarop). 

Vaststelling beleid bij 
datalekken 

Om goed voorbereid te zijn, 
verdient het de voorkeur om 
binnen uw organisatie een vast 
datalekbeleid op te stellen. 
 
Van belang bij de vaststelling van 
het datalekbeleid: 

 Datalek dient gemeld te 
worden bij: 

o Autoriteit 
Persoonsgegevens; 

o Betrokkenen; 
 Melding van de datalek 

gelieve binnen 72 uur na 
constatering; 

 Datalek dient geregistreerd te 
worden in een separaat 
register. 

 

Verplichting tot het doen van 
gegevensbeschermingseffectbe
oordeling 

Bekijk of uw organisatie 
verwerkingen verricht met een 
verhoogd privacy risico. 

Wanneer dit het geval is, dient u 
als organisatie een 
gegevensbeschermingseffectbeoor
deling uit te voeren.  

Deze beoordeling dient te 
bevatten: 

 een systematische 
beschrijving van de beoogde 
gegevensverwerkingen en de 
doeleinden hiervan; 

 Beoordeling van de noodzaak 
en belang van de verwerking; 

 Beoordeling van de 
privacyrisico’s; 

 Beoogde maatregelen; 
 


