De AVG in vogelvlucht
Wat moeten organisaties doen?
Registreren van alle
verwerkingsactiviteiten
met persoonsgegevens,
registeren datalekken

Voldoen aan passende
waarborgen bij
internationaal dataverkeer

Treffen van passend
beveiligingsniveau

Verzamelen
persoonsgegevens rechtmatig
& behoorlijk en zorgen tijdig,
indien nodig, voor eenduidige
toestemming in duidelijke taal
over (het doel/de doelen van)
de verwerking van de
persoonsgegevens

Privacy
Risico

Uitvoeren van een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling
(DPIA) bij nieuwe verwerkingsactiviteiten

Doorvoeren van
gegevensbescherming door
ontwerp en door
standaardinstellingen

Verantwoordelijkheid dragen
voor afdoende garanties voor
beveiliging en voor
verwerkingsactiviteiten bij
verwerkers

Welke rechten hebben betrokkenen?

Intrekken van
toestemming voor
verwerking

Inzage in alle en
opvragen kopie
van alle
persoonsgegevens
en rectificatie bij
onjuistheid
Dataportatie: het recht om
gegevens naar een andere
organisatie over te dragen
Gegevenswissing als
persoonsgegegevens
niet langer nodig zijn
voor het doel
(“vergetelheid”)

Bezwaar tegen volledig
geautomatiseerde
individuele
besluitvorming,
waaronder profilering

Raadplegen van AP
voorafgaand aan
bepaalde
verwerkingsactiviteiten

Verkrijgen
toestemming
ouders voor
verwerking
persoonsgegevens
bij kind onder 16
Aanwijzen van
functionaris voor
gegevensbescherming
(als er op grote schaal
persoonsgegevens
verwerkt wordt of
bijzondere
persoonsgegevens)

Aantoonbaar
compliant zijn aan
de wet ipv system
van meldplicht

Zorgen voor
bewustwording onder
personeel over privacy

Melden van datalek bij de
Autoriteit Persoonsgegevens
en zo nodig bij de betrokkene

Wat kan de Autoriteit Persoonsgegevens eisen?
Inzage in register
gegevensverwerkingen
en aantoonbaarheid dat
in overeenstemming
met de AVG gehandeld
wordt

Opschorten van gegevensstromen naar een ontvanger in
een derde land of naar een internationale organisatie

Verbieden of beperken van verwerkingen,
inbreuk persoonsgegevens mee te delen,
rectificeren/wissen persoonsgegevens gelasten

Het opleggen van boetes tot € 20
miljoen of 4% van de wereldomzet

Inspired by IAPP’s Awareness Guide. Please credit Tim Clements, Paul van Brakel & IAPP if you use this

Stap 1: Bewustwording

Stap 2: Rechten van betrokkenen

In 10
stappen
voorbereid
op de AVG
volgens AP

Stap 3: Overzicht verwerkingen
Stap 4: DPIA

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-

gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia)

Stap 5: Privacy by design en by default

Stap 6: FG
Stap 7: Meldplicht datalekken
Stap 8: Verwerkersovereenkomsten
Stap 9: Leidende toezichthouder

Stap 10: Toestemming

Dertien hoofddoelen en 57 privacy activiteiten:

Hoe dan de piketpaaltjes te
slaan?

•

1. Onderhouden bestuursstructuur

•

2. Onderhouden register gegevensverwerkingen

•

3. Onderhouden training- en bewustwordingsprogramma

•

4. Onderhouden privacybeleid

•

5. Inbedden privacybeleid in dagelijkse bedrijfsvoering

•

6. Beheren informatiebeveiligingsrisico

•

7. Beheren derde partij risico’s

•

8. Onderhouden privacyverklaringen

•

9. Beheren verzoeken en klachtenafhandeling

•

10. Monitoren nieuwe verwerkingspraktijken

•

11. Onderhouden datalek management programma

•

12. Monitoren gegevensverwerkingspraktijk

•

13. Volgen privacyontwikkelingen

Verdieping
piketpaaltjes
inzake stap 3
AP

•

2. Onderhouden register gegevensverwerkingen

•

2.1 Onderhouden register gegevensverwerking

•

2.2 Zorg indien nodig voor goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens

•

2.3 Onderhoud registratie overdrachtsmechanismen internationale gegevensstromen

•

2.4 Gebruik indien nodig Binding Corporate Rules als overdrachtsmechanisme voor
internationale gegevensoverdracht

•

2.5 Gebruik indien nodig modelcontractbepalingen voor internationale
gegevensoverdracht

•

2.6 Gebruik indien nodig de voorafgaande toestemming van de Autoriteit
Persoonsgegevens als een Legitimerend overdrachtsmechanisme voor internationale
gegevensoverdracht.

•

2.7 Gebruik indien nodig een van de afwijkingen van toerijkendheid als
overdrachtsmechanisme internationale gegevensoverdracht

•

2.8 Gebruik indien nodig een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen
overheden als overdrachtsmchanisme voor internationale gegevensoverdracht

• 4. Onderhouden privacybeleid

Verdieping
piketpaaltjes
inzake stap 10
AP

• 4.1 Onderhoud privacybeleid voor de
bescherming persoonsgegevens
• 4.2 Documenteer de juridische grondslag voor
de verwerking van persoonsgegevens
• 4.3. Onderhoud beleid en procedures voor het
verzamelen en gebruiken van bijzondere
persoonsgegevens
• 4.4 Onderhoud procedures voor de verwerking
van persoonsgegevens van minderjarigen

In praktijk

