
 
 

TIPS & TRICKS VOOR DE DPO / FG 

 

Zaken die u kunt regelen voordat u met uw functie begint: 

 

 Een taakomschrijving voor uw functie waarin tenminste wordt vastgelegd: 

o Wat uw bevoegdheden zijn 

o Aan wie u rapporteert 

o Wat het doel van de onderneming is op privacy gebied 

o Wat de normen en waarden (ethiek) zijn van de onderneming 

 Een officiële benoeming tot FG. Dit geeft meer duidelijkheid voor uzelf omtrent uw positie. Zeker als u 

straks ook FG wordt onder de AVG (ontslagbescherming). 

 Een introductie door het bestuur bij de diverse afdelingen waar u toezicht gaat houden. U zult op 

diplomatieke wijze tussen het bestuur en de diverse afdelingen moeten manoeuvreren. Het kan helpen 

als vanaf het begin duidelijk is dat u weliswaar rapporteert aan het bestuur, maar onafhankelijk bent. 

En dat duidelijk is dat u naast toezicht houden ook ondersteuning kan bieden en dat u een 

geheimhoudingsplicht heeft. 

 

Aandachtspunten bij de uitvoer van uw taken: 

 

 Een privacy officer of FG adviseert het bestuur. Uiteindelijk moet het de beslissing van het bestuur zijn 

of bepaalde door u geadviseerde maatregelen worden getroffen of niet. Het klinkt voor de hand 

liggend, maar zorg er dus ook voor dat het bestuur die verantwoordelijkheid aantoonbaar neemt. Zorg 

dat het bestuur op de hoogte is, bij voorkeur schriftelijk, zodat duidelijk is of bepaalde beslissingen wel 

of niet zijn genomen.  

 Om uw toezichthoudende taak uit te kunnen oefenen, heeft u informatie nodig. U krijgt bepaalde 

controlebevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen u in staat stellen om veel informatie te 

verkrijgen, maar het belangrijkste is toch dat u er achter komt hoe feitelijk in de business wordt 

omgegaan met de verplichtingen uit de wet. Veel tact, geduld (en koffie drinken) en een neutrale 

houding brengen u wellicht verder in het vervullen van uw toezichthoudende taak dan de 

controlerende bevoegdheden. 

 Privacyrecht is opgebouwd uit open normen. De invulling van deze normen is sterk afhankelijk van de 

maatschappelijke ontwikkelingen en visie van de toezichthouder. Vaak leidt overleg tot betere 

inzichten en andere mogelijke interpretaties. Overleg dus met collega’s of vakgenoten. 

 Bel ons gerust eens voor overleg! 

 

 

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 deze juist, volledig of  voor uw 

situatie passend is. De interpretatie van privacywetgeving is aan verandering onderhevig en hangt af van feiten en omstandigheden. 

Voor een passend advies verzoeken wij u contact op te nemen.   

http://www.privacy-advocaat.nl/
http://www.privacy-advocaat.nl/

