
AVG
Bijna elke organisatie gebruikt persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens 
staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van deze wet is het beschermen van de privacy van 
mensen. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert in Nederland of organisaties zich aan de regels houden.

Persoonsgegevens Alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een bepaald persoon (bijv. naam, adres, geboortedatum, 
emailadres, telefoonnummer, IP-adres, portretfoto)

√    Verwerk zo min mogelijk gegevens en alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
√     Leg in een overzicht vast welk soort gegevens je verzamelt, met welk doel en welke grondslag. 
       Hierin registreer je ook de bewaartermijn, beveiliging en of je de gegevens met andere partijen deelt.

Toegestane grondslagen
•  Gerechtvaardigd belang
•  Overeenkomst
•  Wettelijke verplichting
•  Algemeen belang
•  Vitale belangen
•  Toestemming

√     Alleen als geen andere grondslag geldt, kan toestemming als grondslag worden gebruikt. Maak duidelijk waarvoor 
        toestemming wordt gegeven. Toestemming is sowieso nodig voor nieuwsbrieven en cookies op je website.
√     Let op! Het verwerken van bijzondere gegevens (zoals etniciteit, ras, seksuele geaardheid,godsdienst, gezondheid) is 
        verboden, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering of uitdrukkelijke toestemming.
 √     Het verwerken van BSN-nummers mag alleen als er sprake is van een wettelijke bevoegdheid.

3 LEG VAST HOE JE MET DE GEGEVENS OMGAAT
Intern privacybeleid
•  Privacy coördinator gegevensverwerking
•  Toegang tot gegevens
•  Beveiliging 
•  Bewaartermijn

2 INFORMEER DE PERSONEN VAN WIE JE GEGEVENS VERZAMELT

•  Recht om in te zien
•  Recht om te wijzigen
•  Recht om te verwijderen
•  Recht op informatie

1 WELKE GEGEVENS VERWERKEN JULLIE?

√     Maak afspraken met andere partijen in een verwerkersovereenkomst als zij gegevens voor je verwerken (model EU)
√     Gegevensverwerking op grote schaal? Een Functionaris gegevensbescherming en Privacy Impact Assessment kunnen 
        verplicht zijn.

4 BRENG HET IN DE PRAKTIJK
√     Informeer medewerkers en vrijwilligers.
√     Blijf het onder de aandacht brengen.
√     Meld een datalek!

MEER WETEN?  Deze infographic bevat de hoofdlijnen. Meer informatie, voorbeelden en modellen vind je in het artikel over 
de AVG op stadskrachtarnhem.nl. Je kunt ook contact met ons opnemen via info@stadskrachtarnhem.nl of 026-2340111.

√     Geef in een privacyverklaring aan welke gegevens je verzamelt, waarvoor je ze gebruikt, wat de grondslag is, hoe lang je ze 
        bewaart en welke rechten mensen hebben.

√     Geef aan hoe de mensen contact met je kunnen opnemen met vragen over de verwerking van hun gegevens.

√ 

Daar regel je de privacy mee
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