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TOESTEMMING

AANSTELLEN DATA 

PROTECTION OFFICER

bij overheden, bedrijven 
met meer dan 250 mede-
werkers of bij verzamelen 
van gevoelige data

DATA | PERSOONLIJKE GEGEVENS

• Gekoppeld aan specifiek persoon (identified)

• Te koppelen aan specifiek persoon (identifiable) 

Verzamelen & verwerken van 
persoonlijke gegevens mag 
uitsluitend voor specifieke, 
expliciete en legitieme doel-
einden - mét toestemming 
van betrokkene.

MOIS
Par

Marketing & Communicatie

Of wanneer dit nodig is voor: 

• de uitvoering van contract

• naleving wettelijke 
      verplichtingen

• om de vitale belangen van 
een persoon te beschermen 

• Zaak in het algemeen 
belang

• legitieme belangen

Moet vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.

Om dit te kunnen doen dient de communicatie van de verwerker: 
transparant, makkelijk toegankelijk, beknopt en toegankelijk te zijn. 
Gebruik van duidelijke en eenvoudige taal, in het bijzonder wanneer ge-
richt aan een kind.

TEKST & UITLEG

Gegevensverwerker moet op het moment van registreren van data de vol-
gende zaken duidelijk, simpel en beknopt aangeven: 

doel van het verzamelen | opslagtermijn | met wie worden gegevens ge-
deeld | waar kan evt. een klacht ingediend worden.

Deze zaken dienen ook in een pricacy statement en Algemene Voorwaar-
den ondervangen te worden. 

RECHTEN CONSUMENT 

• Inzage: Consument mag zonder kosten zijn/haar data opvragen. Hier 
moet in principe binnen een maand op gereageerd worden. 

• Rectificatie: incorrecte gegevens aanpassen of ontbrekende gegevens 
aanvullen. 

• Recht om vergeten te worden: wissen van data als deze niet langer nodig 
zijn, als men bezwaar heeft tegen de verwerking of als ze onrechtmatig 
verzameld zijn. 

• Recht op dataportibiliteit: eigen data ontvangen in een gestructureerd en 
algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

• Recht om bezwaar aan te tekenen: om legale verwerking in publieke 
of legitieme belangen te beperken of stop te zetten, alleen bij bepaalde 

voorwaarden. Zonder voorwaarden voor direct marketing 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

PRIVACY BY DESIGN & 

DEFAULT

bij ontwerpen systemen 
en toegankelijkheid  
rekening houden met 
databescherming

DATA IMPACT ASSESS-

MENT

bij verzamelen van 
gevoelige data en hoog 
risico zaken

DATA DOCUMENTING

Registreren van alle 
activiteiten m.b.t. de 
verwerking van persoons-
gegevens, zoals opt-in. 

DATA DOCUMENTING

DATA LEK

binnen 72 uur melden 
aan Autoriteit Persoons-
gegevens en consu-
menten

Dit document betreft een korte samenvatiing van de meest essentiële zaken van de AVG en is zeker niet bedoeld als rechtsgeldig document. Ga voor 

inhoudelijk advies naar een AVG | GDPR specialist of kijk op http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

