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Conclusie

Heeft u de stappen in deze quickscan 
doorlopen? Is hierbij een zorgpunt naar voren 
gekomen? Of wenst u een beoordeling op 
maat? Neemt u dan gerust contact op met één 
van de privacyspecialisten van KienhuisHoving:

Lisette Hesselink
lisette.hesselink@kienhuishoving.nl

Tijs Weustenraad
tijs.weustenraad@kienhuishoving.nl

Lesley Broos
lesley.broos@kienhuishoving.nl

Corianne Netze-Ritsema
corianne.netze@kienhuishoving.nl



Quickscan – Privacy compliance check

Met deze quickscan beoordeelt u in twaalf 
stappen of u voldoet aan de vereisten die 
de Wet bescherming persoonsgegevens 
(hierna: Wbp) stelt aan het verwerken 
van persoonsgegevens. Deze quickscan 
is inclusief de wijzigingen van de Wet 
Meldplicht datalekken welke per 1 januari 
2016 is ingegaan.

Onderstaande checklist geldt op hoofdlijnen 
en is uiteraard niet afgestemd op specifieke
situaties. In individuele gevallen kunnen dus 
aanvullende en/of afwijkende regels gelden. 
Aan deze checklist kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend.

Vereiste Toelichting Check

6. Bewaartermijn Worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 
verwerkelijking van de gerechtvaardigde doeleinden?

7.  Controle- en 
correctierechten

Is helder omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, 
wat het doel daarvan is, wie deze persoonsgegevens ontvangt en 
hoe deze zijn verkregen? Deze informatie moet op elk moment door 
betrokkenen kunnen worden opgevraagd.

8.  Beveiligings- 
maatregelen

Worden de persoonsgegevens op een passende technische en 
organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of onrechtmatige 
verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek
en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan? Naarmate de 
gegevens gevoeliger worden, dient het beveiligingsniveau navenant 
hoger te zijn.

9.  Logboek 
datalekken/ 
protocolplicht

Wordt een overzicht bijgehouden van alle inbreuken op de 
beveiliging van persoonsgegevens die kunnen leiden tot ernstig 
nadelige gevolgen of die ernstig nadelige gevolgen hebben
voor de bescherming van persoonsgegevens?

10.   Datalekprotocol

Is een datalekprotocol gemaakt waarin richtlijnen zijn vastgelegd 
over hoe moet worden gehandeld indien er een datalek is? Een 
datalek dient namelijk uiterlijk binnen 72 uur te worden gemeld aan 
de Autoriteit Persoonsgegevens op straffe van een boete van 
€ 820.000,--.

11.  Bewerker
Heeft u een derde partij ingeschakeld om persoonsgegevens ten 
behoeve van uw organisatie te verwerken? Heeft u daartoe een – 
wettelijk verplichte - bewerkersovereenkomst gesloten?

12.  Doorgifte 
persoonsgegevens 
naar het buitenland 
(buiten EU/EER)

Worden er persoonsgegevens doorgegeven naar een land buiten 
de EU/EER? Dit is in beginsel niet toegestaan, tenzij sprake is 
van een land dat een passend beschermingsniveau waarborgt.
Hiervan is sprake indien het een land betreft dat door de Europese 
Commissie is opgenomen in een lijst met landen die een passend 
beschermingsniveau bieden.NB: Indien persoonsgegevens
worden doorgegeven naar een land binnen e EU, dan geldt het recht 
van de betreffende EU-lidstaat.

Vereiste Toelichting Check

1.  Voorvraag: 
Toepasselijkheid 
Wbp

Is sprake van een gehele of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens of een niet-geautomatiseerde verwerking 
waarvan de persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen?

2. Gerechtvaardigd(e)

Is/zijn vooraf welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigd(e) doeleinde(n) vastgesteld welke kenbaar is/zijn 
gemaakt aan de betrokkene? Is het doel helder omschreven? 
M.a.w.: waarmee rechtvaardigt de verantwoordelijke het verwerken 
van persoonsgegevens?

3. Grondslag

Is de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op één van 
de in de Wbp opgenomen grondslagen (art. 8 Wbp)? Bijvoorbeeld: 
ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene; de verwerking 
is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; de 
verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke
verplichting, etc.? Indien er geen grondslag is mogen geen 
persoonsgegevens worden verwerkt.

4.  Bijzondere 
persoonsgegevens

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld 
gegevens over iemands ras, gezondheid of diens BSN? Indien ja, dan 
s.v.p. nader advies inwinnen, dit is in beginsel verboden.

5.  Meldingsplicht 
gegevens- 
verwerking

Is het voornemen tot gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens of de functionaris gegevensbescherming?

Begrippenlijst
•   Persoonsgegeven: elk gegeven dat direct 

dan wel indirect herleidbaar is tot een 
individuele natuurlijke persoon;

•   Verwerken: iedere handeling m.b.t 
persoonsgegeven, van het moment van 
verzameling tot aan vernietiging, ook loutere 
opslag van persoonsgegeven valt hieronder;

•   Verantwoordelijke: degene onder wiens 
gezag de persoonsgegeven worden 
verwerkt en die doel en middelen van de 
verwerking bepaalt;

•   Bewerker: degene die persoonsgegeven 
verwerkt ten behoeve van de 
verantwoordelijke (staat niet onder direct 
gezag van de verantwoordelijke);

•   Betrokkene: degene op wie een 
persoonsgegeven betrekking heeft;

•    Bijzondere persoonsgegeven: 
gegevens die betrekking hebben op 
gevoelige persoonsinformatie zoals 
gezondheidsgegeven, ras, BSN, etc.


