Stappenplan Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Stap 1
Stel vast of de AVG van toepassing is. Is er sprake van persoonsgegevens? Is er sprake van
“verwerken”? Een handeling verrichten met persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan klantgevens
verwerken in een (facturatie-)systeem, gegevens van oude klanten verwijderen, registreren op een
website van gegevens, zal al snel als verwerken in de zin van de AVG worden aangemerkt.

Stap 2
Bedenk voor welke partijen u gegevens verwerkt (bijvoorbeeld: personeel, (oud-) klanten,
leveranciers, samenwerkingspartners) en bepaal de grondslag bij de gegevens die verwerkt worden.

Stap 3
Leg o.a. grondslag en doel vast in een register van verwerkingsactiviteiten.

Stap 4
Intern beleid: hoe ga je om met verwerking van persoonsgegevens binnen de verschillende
processen van de onderneming

Stap 5
Neem in uw standaard documenten op hoe u omgaat met de rechten van betrokkenen en informeer
betrokkenen over hun rechten: o.a. welke gegevens verzameld worden met welk doel en op basis
van welke grondslag uit de AVG, hoe lang gegevens bewaard worden, welke beveiligingsmaatregelen
worden getroffen en de bedrijfsgegevens en contactpersoon (zie ook punt 5). Dit kan door opname
in overeenkomsten en/of algemene voorwaarden, een (losse)privacy verklaring of privacy -policy op
de website. Doe dit niet alleen extern maar ook intern (bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement,
arbeidsovereenkomst).

Stap 6
Vraag betrokkenen om toestemming tot verwerking van hun gegevens en leg dit vast.

Stap 7
Neem beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van datalekken.

Stap 8
Registreer datalekken.

Stap 9
Sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die voor u persoonsgegevens verwerken.

Stap 10
Bekijk of u een Functionaris Gegevensbescherming moet aanstellen.

Stap 11
Bekijk of u verplicht bent om een PIA uit te laten voeren.

Stap 12
Bepaal onder welke toezichthoudende autoriteit u valt indien uw bedrijf of organisatie internationaal
actief is.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Marion van Acker via tel: 0493-698900 of
marion@vanlieropadvies.nl.
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