
• Jouw kennis o.g.v. wet- en regelgeving is 
up to date 

• De taken van de FG zijn bekend 
• Je hebt een in- en extern netwerk 
• Je onderhoudt jouw kennis en let op 

jurisprudentie 

1.  
Wat weet je van de materie 
m.b.t. privacy management? 

• Je weet welke persoonsgegevens 
worden verwerkt 

• Je weet welke risicoklassen gelden 
• Je hebt het verwerkingsproces en de  

verwerkingsketen in beeld 
• Je weet wie welke rol en 

verantwoordelijkheid heeft  
• Je hebt zicht op  specifieke wet- en 

regelgeving die voor de organisatie 
geldt 

2.  
Wat weet je van jouw organisatie 
t.a.v. de gegevensverwerkingen 

die zij doet? 

 
• Je kent het privacy volwassenheidsniveau 

van de organisatie 
• Je weet hoe privacy en 

gegevensbescherming er nu voor staan 
• Je hebt zicht op de risico´s  

 
• Je weet wat de organisatie ´aan kan´ 
• De businesscase onder de privacy 

opdracht is duidelijk en omarmd 
• De scope en de afbakening staat vast 
• Duidelijk is vanuit welke rol je wat gaat 

doen   
• Duidelijk is hoe privacy management 

geborgd gaat worden 
 

• Je hebt in beeld  wat gedaan moet 
worden om te kunnen (blijven) voldoen 
aan de verplichtingen en de beginselen 

• Je kent de dilemma’s van de organisatie 
en de mate van risico acceptatie 

• Je weet wat nu prioriteit heeft 

3. 
Waar staat jouw organisatie 
m.b.t. privacy management? 

4.  
Wat moet jouw organisatie nog 

organiseren m.b.t. privacy 
management? 

5.  
Vanuit welke rol ga je voor de 
organisatie wat t.a.v. privacy 

management doen? 

 
Verplichtingen 

 

1. Passende technische & 

organisatorische maatregelen nemen 

en up to date houden 

2. Register van verwerkingsactiviteiten 

3. Gegevensbeschermingseffect-

beoordeling 

4. Voorafgaande raadpleging 

5. Meldingen 

6. Mededelingen 

7. In kennisstellingen 

8. Aanwijzing Functionaris 

Gegevensbescherming 

 

Beginselen 

 

1. Rechtmatig, behoorlijk & transparant 

2. Doelbinding 

3. Minimale gegevensverwerking 

4. Juistheid 

5. Opslagbeperking 

6. Integriteit & vertrouwelijkheid 

7. Verantwoording 
 

 
• Privacy volwassenheidsscan 
• Algemene checklist privacy 

management 
• Verkorte PIA 
• Schema privacy by design 
• Velden van gegevensbescherming 

 

• Projectkaart 
• Project management en verander 

management 

• Indeling verwerkingenregister 
• Privacy management proces model 

• Uitvraagschema 
verantwoordelijke/verwerker 

• Risicoklassen 
 

• Website AP 
• Competentieprofiel FG 
• AVG, UAVG  
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