VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE
In hoofdlijnen
Uit de Wbp blijken de volgende verplichtingen
De verantwoordelijke dient er voor zorg te dragen dat:
 Er op behoorlijke en zorgvuldige wijze persoonsgegevens worden verwerkt;
 Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 Op grond van een van de zes limitatief in de Wbp genoemde grondslagen;
 Zonder met dit doel onverenigbare verdere verwerkingen;
 Waarbij de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel;
 De persoonsgegevens die worden verwerkt toereikend zijn, relevant zijn voor het doel, niet bovenmatig
zijn en nauwkeurig zijn;
 De gegevensverwerking op passende wijze is beveiligd. Hier zijn zowel technische als organisatorische
maatregelen voor getroffen;
 De betrokkene (de persoon op wie de gegevens betrekking hebben) voor het moment van verkrijging van
de gegevens wordt geïnformeerd over de identiteit van de verantwoordelijke en de doeleinden van de
verwerking (transparantie!). Indien nodig wordt nadere informatie verstrekt;
 Er geen bijzondere gegevens worden verwerkt (o.a. ras, geloof, gezondheid), tenzij rechtsgeldig gebruikt
kan worden van een van de uitzonderingen;
 Er geen verwerking buiten de Europese Unie plaatsvindt;
 Indien gebruik wordt gemaakt van een bewerker, dat deze bewerker al bovenstaande verplichtingen
nakomt en dat de bewerker de gegevensverwerking passend heeft beveiligd en er een
bewerkersovereenkomst is gesloten;
 De betrokkene zijn rechten kan uitoefenen;
 De verwerking is gemeld bij de AP;
 Alle maatregelen zijn getroffen om uitvoering te kunnen geven aan de meldplicht datalekken en er een
incidentenregister is ingesteld.
Onder de AVG
Komen hier nieuwe verplichtingen bij:
 De territoriale werking van de AVG is uitgebreid. Het is mogelijk dat een verantwoordelijke niet onder de
werking van de Privacy Richtlijn viel, maar nu wel onder de werking van de AVG valt;
 Duidelijke documentatie van het privacybeleid, privacy policy, procedures. Aan de toezichthouder moet
kunnen worden aangetoond dat er een compliance programma is op privacy gebied, dat inzicht is in alle
verwerkingen van persoonsgegevens;
 Er worden nieuwe begrippen geïntroduceerd. Zo zijn genetische en biometrische data onder de AVG
bijzondere persoonsgegevens. Ook wordt pseudonimisering geïntroduceerd als middel om aan de
wetgeving te voldoen. Deze nieuwe begrippen kunnen aanpassingen in systemen en werkwijzen tot
gevolg hebben;
 In sommige gevallen moet een data protection officer worden aangesteld, een functionaris voor de
gegevensbescherming;
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 De betrokkene krijgen nieuwe rechten, zoals het recht om vergeten te worden en het recht zich te
verzetten tegen profiling en het recht op dataportabiliteit, deze rechten moeten effectief kunnen worden
uitgeoefend bij de verantwoordelijke;
 De informatieverstrekking, bijvoorbeeld in privacy statements, aan betrokkenen dient duidelijker te zijn
en een aantal specifieke onderwerpen te bevatten;
 Voor het in gebruik nemen van nieuwe gegevensverwerkingen dient in sommige gevallen een privacy
impact assessment te worden uitgevoerd;
 Voor het in gebruik nemen van nieuwe gegevensverwerkingen dienen de principes van privacy by design
en privacy by default te worden toegepast;
 Het verwerken op basis van toestemming als grondslag is strikter geworden, dit zal in de interne processen
nagekeken moeten worden;
 De afspraken met een bewerker zullen nagekeken moeten worden. De bewerker krijgt onder de AVG ook
eigen verplichtingen hetgeen een nadere afweging van de aansprakelijkheden in
bewerkersovereenkomsten met zich kan meebrengen.

Kijk ook op onze factsheet “AVG en de impact op uw business” voor meer gedetailleerde informatie
over de wijziging van verplichtingen voor de verantwoordelijke & de actiepunten.

Bel gerust eens voor overleg (06 50 54 20 66) of
laat een Privacy Quickscan uitvoeren voor Euro 850,00 ex BTW.
www.privacy-advocaat.nl

Alle informatie van www.privacy-advocaat.nl is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat de informatie juist, volledig
en/of voor uw situatie passend is. De interpretatie van privacywetgeving is aan verandering onderhevig en hangt af van feiten en
omstandigheden. Voor een passend en actueel advies verzoeken wij u contact op te nemen.
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