Wat verandert er onder andere voor organisaties,
die persoonsgegevens bewerken en/of bezitten,
onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)?

1. DOCUMENTATIEPLICHT
Documentatieplicht houdt in dat je als organisatie aan
moet kunnen tonen dat je in overeenstemming met de
AVG handelt. als organisatie moet je dus alle
gegevensverwerkingen in kaart brengen. Dit houdt in;
documenteren welke gegevens je verwerkt en met welk
doel dit gebeurt, waar de gegevens vandaan komen en
met wie deze gegevens worden gedeeld.

2. FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING (FG)
De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht
op en geeft advies over de verwerking van
persoonsgegevens. Belangrijk punt is dat de FG
onafhankelijk zijn werk uit kan voeren. de functie van de
FG mag dus niet bij de CISO worden gelegd.
Meer weten over de functie van de FG? Bekijk dan onze
infographic over het functieprofiel van de Functionaris
Gegevensbescherming!

3. BETERE POSITIE BETROKKENEN
De AVG versterkt de positie van betrokken. Betrokkenen
zijn de mensen van wie (persoons)gegevens worden
verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun
bestaande rechten worden sterker. Zo hebben
betrokkenen onder de AVG recht op informatie, recht op
inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht
op dataportaliteit en recht op bezwaar.
Als organisatie moet je dus zorg dragen dat betrokkenen
hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Ga daarom
(nogmaals) kritisch alle processen na.

4. UITVOEREN VAN EEN PRIVACY
IMPACT ASSESSMENT (PIA)
Sommige organisaties zijn onder de AVG verplicht om
een Privacy impact Assessment (PIA) uit te voeren. Een
PIA legt vast hoe het is gesteld met de privacy binnen de
organisatie. Met de uitkomsten van de PIA kan een
actielijst worden opgesteld. Deze actielijst brengt in kaart
wat er allemaal nodig is om te voldoen aan de AVG.

5. VERWERKERSOVEREENKOMST
Bij de verwerking van persoonsgegevens maken
organisaties in sommige gevallen gebruik van diensten
van derde partijen. De uitvoering van verwerkingen van
persoonsgegevens door een derde partij moet geregeld
worden in een overeenkomst; de
verwerkersovereenkomst.

Meer weten over informatieveiligheid en privacy?
Neem dan een kijkje op www.wiifm.info!

