
MEER WETEN? BVDV STAAT VOOR U KLAAR!

PRIVACY ACTIVITEITEN

Weet welke persoonsgegevens worden 

gebruikt binnen de organisatie. Dit zijn niet 

alleen namen en adressen. Ook gegevens 

gekoppeld aan IP-adressen, MAC-adressen, 

cookies en dergelijke zijn persoonsgegevens. 

PRIVACY 
COMPLIANT

100% AVG CHECKUP

TRANSPARANTE UITLEG

Leg in eenvoudige taal precies en volledig uit 

(bijvoorbeeld in een privacyverklaring) wat je 

doet met persoonlijke gegevens. Wijs mensen 

op hun rechten, zoals inzage of vernietiging. 

Interesseprofielen moeten op verzoek kunnen 

worden verwijderd en mensen moeten weten 

bij wie ze terecht kunnen met een klacht.

DATALEKKEN

Alle datalekken moeten intern worden  

gedocumenteerd, óók datalekken die je niet 

hoeft te melden bij de toezichthouder of de 

betrokken personen.

DOCUMENTEREN

Alle verwerkingen van persoonsgegevens 

moeten worden bijgehouden, inclusief 

waarom deze gegevens worden verwerkt en 

hoe deze worden beveiligd. Denk hierbij ook 

aan de personeelsadministratie of nieuwsbrief.

MAAK AFSPRAKEN

Sluit met leveranciers en afnemers een 

verwerkersovereenkomst. Hierin staan jullie 

afspraken over de omgang met 

persoonsgegevens. 
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BOETES

Wees je bewust van de mogelijke sancties bij 

overtreding van de AVG. De maximale boete 

per overtreding is gestegen naar 20 miljoen of 

4% van de wereldwijde jaaromzet!

PRIVACY 
COMPLIANT

100% AVG CHECKUP

JUISTE MENSEN

Organisaties kunnen verplicht zijn een 

bijzondere functionaris aan te stellen die 

adviseert en rapporteert over de naleving van 

de AVG. Bijvoorbeeld als gevoelige 

persoonsgegevens op grote schaal worden 

verwerkt, of structureel mensen worden 

geobserveerd.

BEVEILIGEN

De beveiliging moet op orde zijn en blijven. 

Denk aan encrypties en zorg ervoor dat 

persoonsgegevens ook veilig worden 

verwijderd. Controleer de systemen ook 

regelmatig op risico's.

ONDERZOEK

Als er risico's zitten aan een verwerking, 

moeten deze risico's worden onderzocht. Pas 

nadat de resultaten hiervan zijn doorgevoerd, 

mag de verwerking worden uitgevoerd.  

OPRUIMEN

Risicobeheersing brengt met zich mee dat zo 

min mogelijk persoonsgegevens worden 

verzameld. Ruim dus actief informatie op als 

dit niet langer relevant is en maak een beleid 

voor veilig opruimen.
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