
Privacy Wetgeving 

Als je persoonsgegevens verwerkt van personeel, vrijwilligers, financiers of leden 
van je doelgroep, dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 
jou van toepassing. De AVG geldt ook voor persoonsgegevens die offline of op 
papier worden verwerkt. 

 
(Bijzondere) persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn data over levende individuen die geïdentificeerd of 
identificeerbaar zijn. Dit zijn o.a. iemands naam, adres, geboortedatum, 
BSN-nummer, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, IP-adres en postcode met 
huisnummer.  
 
Bijzondere persoonsgegevens betreffen gevoelige informatie, waaronder iemands 
etniciteit, godsdienst, gezondheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een 
vakbond, seksuele leven of strafrechtelijk verleden. Deze gegevens zijn in de AVG 
extra beschermd.   
 
Verwerken 
Onder het verwerken van informatie wordt in de AVG verstaan: Het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bewerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen 
van gegevens.  
 
Wat moet ik doen om aan de AVG te voldoen? 
De belangrijke acties worden hieronder uiteengezet: 

- Breng de gegevensverwerkingen binnen de organisatie in kaart. Maak een 
overzicht van welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel dit 
gebeurt, waar deze gegevens vandaan komen en met wie ze worden 
gedeeld. Onder de AVG hebben organisaties een verantwoordingsplicht: je 
moet kunnen aantonen dat je organisatie in overeenstemming met de AVG 
handelt. Je kunt het overzicht ook nodig hebben als betrokkenen hun 
privacyrechten uitoefenen. Als zij vragen hun gegevens te corrigeren of 
verwijderen, moet dit worden doorgegeven aan de organisaties waarmee hun 
gegevens zijn gedeeld.  
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- Leg de wettelijke grondslag vast waarop je persoonsgegevens verwerkt. Dit is 
waarschijnlijk ‘toestemming van de betrokken persoon’ in het geval van 
onderzoek. Wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om een 
bedrijfsactiviteit te verrichten zoals het voeren van een 
personeelsadministratie, geldt de wettelijke grondslag ‘noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde belangen’.   

- Binnen de AVG moet je als organisatie kunnen aantonen dat je geldige 
toestemming van mensen hebt gekregen om hun persoonsgegevens te 
verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun 
toestemming in te trekken als om die te geven. 

- Bekijk welke informatie je mensen kan geven over hoe je hun gegevens 
verwerkt. Wat je met de data doet, moet uiteengezet worden in een privacy 
beleid of een eerlijke kennisgeving van verwerking.  

- Mensen kunnen de gegevens die je over hen hebt opvragen en je hebt een 
maand om aan dit verzoek te voldoen. Ontwikkel procedures om mensen 
toegang te geven tot de gegevens die je over hen bewaart, en test de 
systemen voor het ophalen van gegevens.  

- De meeste inbreuk op gegevens worden veroorzaakt door menselijke fouten. 
Ontwikkel of review het gegevensbeschermingsbeleid en train personeel hoe 
ze gegevens veilig kunnen houden. Leg vast hoe je datalekken zult melden.  

 
De beveiliging en vertrouwelijkheid van elektronische communicatie wordt vanaf 
medio 2019 geregeld door de e-Privacyverordening (ePV). De ePV geeft meer 
invulling aan de algemene AVG regels door ze toe te passen en te specificeren als 
het specifiek gaat om elektronische communicatiegegevens die als 
persoonsgegevens worden aangemerkt. In de ePV wordt vastgelegd wanneer er 
toestemming moet worden gevraagd voor elektronische communicatie, zoals het 
versturen van e-mails en digitale nieuwsbrieven.  
 
Bronnen: bovenstaande is een bewerking van een artikel van ww.impactsupport.org 
en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
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