Vereiste

Quickscan – Privacy compliance check

Met deze quickscan beoordeelt u in twaalf
stappen of u voldoet aan de vereisten die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt aan het verwerken
van persoonsgegevens. De AVG is van
toepassing op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens en op niet-geautomatiseerde
verwerkingen waarvan de persoonsgegevens
in (een) bestand(en) worden opgenomen.

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

1. Gerechtvaardigd(e)
doeleinde(n)

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 verwerkingsverantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens?

2. Grondslag

Is de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op één van de in de
AVG opgenomen grondslagen (art. 6 AVG)? Bijvoorbeeld: vrije, specifieke,
geïnformeerde en 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.

3. 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.

4. Bewaartermijn

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

5. Verantwoordingsplicht

Zijn er passende maatregelen getroffen om te waarborgen en te kunnen
aantonen dat de AVG wordt nageleefd? En wordt er een register van
verwerkingsactiviteiten bijgehouden?
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6. Informatieplicht en
rechten van
betrokkenen

Worden de betrokkenen voorafgaand aan de persoonsgegevensverwerking op een juiste en adequate wijze daarover geïnformeerd, conform de
informatieplichten uit de AVG? Wordt bijvoorbeeld helder omschreven
hoe betrokkenen hun rechten ten aanzien van de verwerking van hun
persoonsgegevens kunnen uitoefenen?

7. Beveiligingsmaatregelen

Worden de persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd? Naarmate de gegevens gevoeliger worden,
dient het beveiligingsniveau navenant hoger te zijn. Wordt daarnaast
voldaan aan de vereisten met betrekking tot ‘privacy by design’ en
‘privacy by default’?

8. Register
beveiligingsincidenten

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?

9. Privacy Impact
Assessment (PIA)

Is er een PIA uitgevoerd voor de persoonsgegevensverwerkingen
indien dat verplicht is? En is deze PIA conform de vereisten uit de AVG
uitgevoerd?

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 €10 miljoen euro of 2%
van de jaaromzet, indien dit laatste bedrag hoger is.

11. Verwerker

Heeft u een derde partij ingeschakeld om persoonsgegevens ten behoeve
van uw organisatie te verwerken? Heeft u daartoe een – AVG-conforme –
verwerkersovereenkomst 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
de EU, dan geldt de AVG onverkort.

Begrippenlijst

•		Persoonsgegevens: alle informatie over
		een (direct of indirect) geïdentificeerde of
		identificeerbare natuurlijke persoon;
•		Verwerken: iedere handeling m.b.t 		
		persoonsgegevens, van het moment van
		verzameling tot aan vernietiging, ook loute		re opslag van persoonsgegevens valt 		
		hieronder;
•		Verwerkingsverantwoordelijke: degene 		
		die het doel en middelen van de verwerking
		bepaalt;

•		Verwerker: degene die persoonsgegevens
		verwerkt ten behoeve van de verant-		
		woordelijke (staat niet onder direct gezag
van de verantwoordelijke) en daarbij niet
zelf het doel en de middelen bepaalt;
•		Betrokkene: degene op wie een persoons		gegeven betrekking heeft;
•		Bijzondere persoonsgegevens: gegevens
		die betrekking hebben op gevoelige 		
		persoonsinformatie zoals gezondheids-		
		gegevens, ras, biometrische gegevens, 		
		BSN, etc.

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

quickscan
privacy
compliance
check

Team Privacy

teamprivacy@kienhuishoving.nl
https://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialismen/
intellectuele-eigendom-ict-recht-privacy/

Pantheon 25
7521 PR Enschede
Postbus 109
7500 AC Enschede
+31(0)53 480 42 00
+31(0)53 480 42 99
info@kienhuishoving.nl

