let op specifieke
wet- en regelgeving

verwerkersverantwoordelijkheid

• van inzien tot en
met muteren
• geheel of
gedeeltelijk
geautomatiseerd
• bestand

(verenigbaar)
doel?

bedrijfsvoering

proces en keten in
beeld?

mag verstrekt of
gedeeld worden?

risicoklassen?
UAVG

AVG

0. publieksniveau
1. basisniveau
2. verhoogd risico
3. hoog risico

mate van
gegevensbescherming

•
•

klopt de
grondslag nog?
• ondubbelzinnige
toestemming
• uitvoering van
een
overeenkomst
• wettelijke taak
• vitaal belang
• taak van
algemeen
belang/openbaar
gezag
• gerechtvaardigd
belang

•
•

is er een beter
alternatief?

beleid en transparantie
registreren van verwerkingen
datalekken? Melden bij de AP
mededeling van een datalek aan
betrokkenen?
rechten van betrokkenen
gezamenlijke
verwerkersverantwoordelijken?
verantwoordelijkheid strekt zich uit tot
verwerkers
Functionaris Gegevensbescherming?

passende organisatorische en technische maatregelen?
‘need to know’

•
•
•
•

n
ge
lin
de

waar staat wat?
wie doet wat?

gevoelige
persoonsgegevens?

is sprake van
doorgifte buiten de
EU?

wordt niet teveel
verwerkt?
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• HRM taken,
• inkoop,
verwerving,
uitbesteding,
inhuur
• klachten
• dienstverlening
• werk & leer
trajecten

is bewaren,
verwijderen of
vernietigen aan de
orde?

•
•
•
•

stand van de techniek
uitvoeringskosten
aard, omvang, context en doel van de
verwerking
risico’s voor de betrokkene

beschermingsvelden
• beveiligingsbeleid, -plan en
implementatie van maatregelen en
procedures
• administratieve organisatie
• beveiligingsbewustzijn
• eisen aan personeel
• inrichting van de werkplek
• beheer en ICT infrastructuur
• toegangsbeheer en –controle
• netwerken en externe verbindingen
• gebruik van software van derden
• bulkverwerking van persoonsgegevens
• vernietiging van persoonsgegevens
• calamiteitenplan
• uitbesteden van en overeenkomsten
voor de verwerking van
persoonsgegevens *

!

projectmanagement
verandermanagement

verwerken?

Wbp

is sprake van
uitbesteding? *

gegeven (indirect)
herleidbaar tot een
natuurlijk persoon

verwerken van
persoonsgegevens
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START

wat zijn persoonsgegevens?

