Algemene verordening gegevensbescherming (enkele artikelen)
Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk
en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
b)voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden
verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare
wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke
doeleinden beschouwd („doelbinding”);
c)toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);
d)juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden
genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);
e)worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te
identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor
zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt
overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische
en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de
betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);
f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een
dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en
dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en
vertrouwelijkheid”).
2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan
deze aantonen („verantwoordingsplicht”).
Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden;
b)de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de

betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen;
c)de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
d)de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere
natuurlijke persoon te beschermen;
e)de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de
grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de
betrokkene een kind is.
De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader
van de uitoefening van hun taken.
2.
De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing
van de manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met
het oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een
nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en andere
maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor
andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX.
3.
De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking moet worden
vastgesteld bij:
a)

Unierecht; of

b)

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.

Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of is met betrekking tot de
in lid 1, punt e), bedoelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Die rechtsgrond kan specifieke bepalingen
bevatten om de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen, met inbegrip
van de algemene voorwaarden inzake de rechtmatigheid van verwerking door de
verwerkingsverantwoordelijke; de types verwerkte gegevens; de betrokkenen; de entiteiten
waaraan en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrekt; de
doelbinding; de opslagperioden; en de verwerkingsactiviteiten en -procedures, waaronder
maatregelen om te zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking, zoals die voor
andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het

lidstatelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet
evenredig zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel.
4. Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling
of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke
en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, bedoelde
doelstellingen houdt de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de vraag of de
verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens
aanvankelijk zijn verzameld onder meer rekening met:
a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en de
doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
b)het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding
tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;
c)de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van
persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens
over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig
artikel 10;
d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;
e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of
pseudonimisering.
Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming
1.
Wanneer de verwerking berust op toestemming, moet de
verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft
gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
2.
Indien de betrokkene toestemming geeft in het kader van een schriftelijke verklaring
die ook op andere aangelegenheden betrekking heeft, wordt het verzoek om toestemming
in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal
zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere
aangelegenheden. Wanneer een gedeelte van een dergelijke verklaring een inbreuk vormt
op deze verordening, is dit gedeelte niet bindend.
3.
De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het
intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn
toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming
is even eenvoudig als het geven ervan.
4.
Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven,
wordt onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van
een overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is

voor een verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van
die overeenkomst.
Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden
verzameld
1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden
verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van
de persoonsgegevens al de volgende informatie:
a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in
voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
b)in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
c)de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de
rechtsgrond voor de verwerking;
d)de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;
d)in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens;
e) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de
persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of
er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van in
artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de
passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of
waar ze kunnen worden geraadpleegd.
2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informatie
om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:
a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien
dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
b)dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om
inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het
recht op gegevensoverdraagbaarheid;
c)wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd,
dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking daarvan;
d)dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan
wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene
verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn
wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;
f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22,
leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over
de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking
voor de betrokkene.
3.
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens
verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere
verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld
in lid 2.
4.
De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover de betrokkene
reeds over de informatie beschikt.
Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de
betrokkene zijn verkregen
1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de
verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie:
a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in
voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
b)in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
c)de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de
rechtsgrond voor de verwerking;
d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de
persoonsgegevens;
f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de
persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een
internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie
bestaat; of, in het geval van de in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea,
bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie
van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.
2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene de volgende informatie om ten overstaan van de betrokkene een behoorlijke en
transparante verwerking te waarborgen:

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien
dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
b)de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;
c)dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om
inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het
recht op gegevensoverdraagbaarheid;
d)wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat
de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking daarvan;
e)dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij
afkomstig zijn van openbare bronnen;
g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22,
leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over
de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking
voor de betrokkene.
3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie:
a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de
persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de
persoonsgegevens worden verwerkt;
b)indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de
betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene; of
c)indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk
op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden verstrekt.
4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder
te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn
verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere
verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als
bedoeld in lid 2.
5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover:
a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
b)het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou
vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang,

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in
artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit
artikel bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking
onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke
gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten,
de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen,
waaronder het openbaar maken van de informatie;
c)het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of
lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht
voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te
beschermen; of
d)de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in
het kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een statutaire
geheimhoudingsplicht.
Artikel 28 Verwerker
1.
Wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht,
doet de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende
garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische
maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en
de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
2.
De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande
specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In
het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de verwerker de
verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of
vervanging van andere verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de
mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.
3.
De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere
rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten
aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur
van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en
de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de
verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. Die overeenkomst of andere
rechtshandeling bepaalt met name dat de verwerker:
a) de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van
persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op de
verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot
verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke,
voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die
wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;

b)waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich
ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende
wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
c) alle overeenkomstig artikel 32 vereiste maatregelen neemt;
d)aan de in de leden 2 en 4 bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere
verwerker voldoet;
e)rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke door
middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk,
bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in
hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden;
f) rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande
informatie de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van
de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36;
g) na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van de
verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens wist of deze aan hem terugbezorgt,
en bestaande kopieën verwijdert, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of
lidstaatrechtelijk is verplicht;
h)de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de
nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits,
waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een door de
verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.
Waar het gaat om de eerste alinea, punt h), stelt de verwerker de
verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie
inbreuk oplevert op deze verordening of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke
bepalingen inzake gegevensbescherming.
4. Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de
verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden
aan deze andere verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling
krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake
gegevensbescherming opgelegd als die welke in de in lid 3 bedoelde overeenkomst of
andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn
opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het
toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de
verwerking aan het bepaalde in deze verordening voldoet. Wanneer de andere
verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste
verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor
het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.
5. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een
goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als

element om aan te tonen dat voldoende garanties als bedoeld in de leden 1 en 4 van dit
artikel worden geboden.
6. Onverminderd een individuele overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke
en de verwerker kan de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde overeenkomst of
andere rechtshandeling geheel of ten dele gebaseerd zijn op de in de leden 7 en 8 van dit
artikel bedoelde standaardcontractbepalingen, ook indien zij deel uitmaken van de
certificering die door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker uit hoofde van de
artikelen 42 en 43 is verleend.
7. De Commissie kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde aangelegenheden
en volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure
standaardcontractbepalingen vaststellen.
8. Een toezichthoudende autoriteit kan voor de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde
aangelegenheden en volgens het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme
standaardcontractbepalingen opstellen.
9. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomst of andere rechtshandeling wordt in
schriftelijke vorm, waaronder elektronische vorm, opgesteld.
10. Indien een verwerker in strijd met deze verordening de doeleinden en middelen van een
verwerking bepaalt, wordt die verwerker onverminderd de artikelen 82, 83 en 84 met
betrekking tot die verwerking als de verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.
Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten
1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van
de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die
onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende gegevens:
a)

de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor
gegevensbescherming;

b)

de verwerkingsdoeleinden;

c)een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van
persoonsgegevens;
d)de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
e)indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een
internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die
internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde
doorgiften, de documenten inzake de passende waarborgen;
f) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van

gegevens moeten worden gewist;
g) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.
2. De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt
een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een
verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere
verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt, en, in
voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker en van de functionaris voor gegevensbescherming;
b)de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere
verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
c)indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een
internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale
organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de
documenten inzake de passende waarborgen;
d)indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.
3.
Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is in schriftelijke vorm, waaronder in
elektronische vorm, opgesteld.
4.
Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en, in
voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker het register ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit.
5.
De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op
ondernemingen of organisaties die minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij het
waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bijzondere
categorieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of persoonsgegevens in verband
met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 betreft.

Algemene verordening gegevensbescherming (toelichting)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
•

versterking en uitbreiding van privacyrechten;

•

meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

•

dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de
bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is
20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van
toepassing.
Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat
deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders
zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland
nog steeds de Wbp.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor organisaties?
Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben
organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer
nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat
zij zich aan de wet houden (accountability).
Verantwoordingsplicht
Organisaties hebben daarom een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat zij met
documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische
maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.
Veranderingen per 25 mei 2018
Per 25 mei 2018, als de AVG van toepassing is, verandert er onder meer het volgende voor
organisaties:
•

zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens;

•

zij kunnen verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren;

•

zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te
stellen.

Geldt de nieuwe Europese privacywetgeving ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers?
Ja, de nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens
verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het
bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of
personeelsinformatie.
Wat merken mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt van de AVG?
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer
mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun
privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
Toestemming
In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de
voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun
persoonsgegevens te verwerken.
Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En
moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te
geven.
Aanvullende rechten
Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal
aanvullende rechten.
Zij hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen.
Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle
andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.
Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie
hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op
dataportabiliteit.
Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde
soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich
inschrijven bij een andere. Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens
direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.
Wat levert de AVG mij als organisatie op?
Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog
maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale
wetten. Dit betekent dat u zich nog maar aan één Europese wet hoeft te houden als u
persoonsgegevens verwerkt.
Bent u in meerdere EU-lidstaten actief ? Dan levert de AVG u het volgende op:
•

u heeft minder administratieve kosten en nalevingskosten;

•
•
•

u heeft meer rechtszekerheid;
er is een gelijk speelveld (level playing field), want alle regels zijn hetzelfde voor alle
bedrijven in de EU;
u hoeft nog maar met één toezichthouder zaken te doen (onestopshop).

Waarom kan de AP sommige vragen over de AVG nog niet beantwoorden?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het belangrijk om u goed voor te lichten over de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. Maar de AP
kan op dit moment nog niet al uw vragen over de nieuwe Europese privacyregels
beantwoorden. Dit heeft onder andere te maken met verduidelijking van de regels binnen de
EU, de nationale uitvoeringswet en nieuwe jurisprudentie.
Afstemming binnen de EU
Het is belangrijk dat alle Europese privacytoezichthouders de AVG op dezelfde manier
uitleggen. Zodat voor alle organisaties en mensen in de EU dezelfde rechten en plichten
gelden.
De AP is daarom bezig om samen met andere Europese privacytoezichthouders bepaalde
regels en begrippen uit de AVG te verduidelijken. De uitkomsten leggen zij vast in
zogenoemde guidelines. Bijvoorbeeld in de guidelines over de functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) en over het recht op dataportabiliteit.
Uitvoeringswet
Hoewel de AVG voor alle EU-landen geldt, biedt de AVG op een aantal punten ruimte voor
landen om zelf de regels nader te bepalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal
uitzonderingen op het ‘verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens’ en ‘de
beperkingen van de rechten van betrokkene’.
Nederland legt de invulling van deze uitzonderingen vooral vast in de zogeheten
Uitvoeringswet AVG.
Zodra de Uitvoeringswet is aangenomen, kan de AP u op meer vragen een antwoord geven.
Jurisprudentie
Een wet kan nooit alles regelen. Er zijn altijd uitzonderingen en twijfelgevallen. In praktijk zal
moeten blijken hoe rechters in de EU oordelen over individuele privacykwesties.
Die zogeheten jurisprudentie zorgt voor meer duidelijkheid over de toepassing van de AVG in
de praktijk. De AP gaat er vooralsnog vanuit dat de huidige jurisprudentie deels toepasbaar
blijft daar waar de regels niet veranderen.
Hoe hoog zijn de boetes onder de AVG?
Overtreedt een organisatie straks de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete opleggen van maximaal 20 miljoen
euro. Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende maximale boetes.

Boete van maximaal 10 miljoen euro
Verantwoordelijken (organisaties die persoonsgegevens verwerken) hebben onder de AVG
bepaalde verplichtingen, zoals een documentatieplicht.
Komt een verantwoordelijke (een van) deze verplichtingen niet na? Dan kan de AP een boete
opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of een boete van 2% van de wereldwijde
jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.
Boete van maximaal 20 miljoen euro
Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG? Of de
privacyrechten van de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt)?
Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van 4% van
de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.
Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing.
Dat betekent dat u vanaf die dag aan de nieuwe privacyregels moet voldoen. Daarom zijn
veel organisaties zich nu aan het voorbereiden.
Overgangsperiode
De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018
daadwerkelijk van toepassing. Er is dus een overgangsperiode, bedoeld om organisaties en
toezichthouders de kans te geven zich voor te bereiden op de nieuwe wet.

Voorbereiding op de AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk
ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat
zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.
Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG.
Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten
moet aanpassen om te voldoen aan de AVG.
Voorbereid in 10 stappen
Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste
stappen voor u op een rijtje gezet. Dat zijn:
•
•
•
•
•

Bewustwording
Rechten van betrokkenen
Overzicht verwerkingen
Data protection impact assessment (DPIA)
Privacy by design & privacy by default

•
•
•
•
•

Functionaris voor de gegevensbescherming
Meldplicht datalekken
Verwerkersovereenkomsten
Leidende toezichthouder
Toestemming

Bewustwording
Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte
zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw
huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG
te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de
beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na
te leven, zoals guidelines die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in
Europa.
Bedenk dat de AP uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4%
van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.
Rechten van betrokkenen
Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer
en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen

uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op
correctie en verwijdering.
Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij
dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en
vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.
Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens
omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.
Overzicht verwerkingen
Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt
en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt.
Onder de AVG heeft u een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen
dat uw organisatie in overeenstemming met de AVG handelt.
U kunt het overzicht ook nodig hebben als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen. Als
zij u vragen hun gegevens te corrigeren of verwijderen, moet u dit doorgeven aan de
organisaties waarmee u hun gegevens heeft gedeeld.
Vermeld in het overzicht ook per categorie van gegevens op basis van welke wettelijke
grondslag u deze gegevens verwerkt. Beroept u zich bijvoorbeeld op een gerechtvaardigd
belang of vraagt u toestemming aan de betrokkenen? NB: de grondslagen in de AVG zijn
grotendeels hetzelfde als die in de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.
Data protection impact assessment (DPIA)
Onder de AVG kunt u verplicht zijn een zogeheten data protection impact assessment (DPIA)
uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een
gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om
de risico’s te verkleinen.
U moet een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog
privacyrisico met zich meebrengt. U kunt nu alvast inschatten of u straks DPIA’s moet
uitvoeren en hoe u dit dan gaat aanpakken.
Komt straks uit een DPIA naar voren dat uw beoogde verwerking een hoog risico oplevert?
En lukt het u niet om maatregelen te vinden om dit risico te beperken? Dan moet u met de
AP overleggen voordat u met de verwerking start. Dit wordt een voorafgaande raadpleging
genoemd. De AP beoordeelt dan of de voorgenomen verwerking in strijd is met de AVG. Is
dit het geval, dan ontvangt u een schriftelijk advies van de AP.
Privacy by design & privacy by default
Maak uw organisatie nu al vertrouwd met de onder de AVG verplichte uitgangspunten van
privacy by design en privacy by default en ga na hoe u deze beginselen binnen uw
organisatie kunt invoeren.

Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor
zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd.
Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen
om ervoor te zorgen dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die
noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld door:
•

een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet
nodig is;

•

op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan te
vinken;

•

als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan
nodig is.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de
gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Bepaal nu alvast of dit voor uw organisatie geldt. Zo
ja, wacht dan niet te lang met het werven van een FG. Uiteraard mag uw organisatie ook
vrijwillig een FG aanstellen.
Meldplicht datalekken
De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel
strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben
voorgedaan. U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP
kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan. Dit gaat verder dan de huidige
protocolplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens, die alleen betrekking heeft op de
gemelde datalekken.
Verwerkersovereenkomsten
Heeft u uw gegevensverwerking uitbesteed aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’
genoemd)? Beoordeel dan of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met
uw bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten in de AVG. Zo niet,
breng dan tijdig noodzakelijke wijzigingen aan.
Leidende toezichthouder
Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Of hebben uw
gegevensverwerkingen in meerdere lidstaten impact? Dan hoeft u onder de AVG nog maar
met één privacytoezichthouder zaken te doen. Dit wordt de leidende toezichthouder
genoemd. Geldt dit voor uw organisatie, bepaal dan onder welke privacytoezichthouder u
valt.
Toestemming
Uw gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De AVG
stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming

vraagt, krijgt en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen
aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft 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.

