
inzage

overdragen wijzigen

vergeten

Stel het doel en de
grondslag van de 
verwerking vast.

toestemming overeenkomst

gerechtvaardigd 
belang

wettelijke 
verplichting

STAP 2

Breng in kaart welke 
(bijzondere) 
persoonsgegevens 
je verwerkt.

e-mailadresfoto’snaam

STAP 1

Neem passende 
beveiligingsmaatregelen.

STAP 3

Ken de rechten 
van betrokkenen.

STAP 8

Maak een 
verwerkingsregister.STAP 4

Bepaal of je een 
Functionaris 
Gegevensbescherming 
nodig hebt.

STAP 5

Informeer betrokkenen over de 
gegevensverwerking.STAP 9

Maak afspraken 
met verwerkers. STAP 6

Zorg voor 
een 
procedure 
voor 
datalekken.

STAP 7

Gebruik onze modellen 
in de modellenshop:STAP 10

modellenshop.ruitenburg.nu



Begrippenlijst

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, bijvoorbeeld 
een werknemer, opdrachtgever, klant of bezoeker.

Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden 
geïdentificeerd, zoals naam, adres, telefoonnummer, foto’s en e-mailadres.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen van persoonsgegevens, zoals het 
verzamelen, opslaan, wijzigen, gebruiken en wissen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die, alleen of samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Datalek: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmati-
ge wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens, bijvoor-
beeld een hack, verloren laptop of verkeerd geadresseerde e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens: alle persoonsgegevens die informatie geven over onder meer ras 
of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, gezondheid en seksualiteit. 

Passende beveiligingsmaatregelen: technische en organisatorische maatregelen om een 
beveiligingsniveau te waarborgen dat op het risico toegespitst is, bijvoorbeeld een wachtwoord- 
en autorisatiebeleid. 

Verwerker: degene die voor de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt.

Verwerkingsregister: een overzicht van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van 
persoonsgegevens. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) : in sommige gevallen moet verplicht een FG worden 
aangesteld die toezicht houdt op de gegevensverwerkingen. Dit is het geval voor overheids-
instanties en publieke organisaties, organisaties die vanuit hun kernactiviteit op grote schaal 
individuen volgen, organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactivi-
teit is. 

Bekijk alle 
video’s over de 

AVG op 
onze website.


