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Introductie 



Beginselen verwerking van persoonsgegevens (Art. 5)

Rechtmatig, 
behoorlijk en 
transparant

Juistheid

Doelbinding

Opslag
beperking

Data 
minimalisatie

Integriteit & 
vertrouwelijkheid

NEW! 
Verantwoordingsplicht



Rechtmatig, behoorlijk en transparant

• Gerechtvaardigde verwerkingsgrond
• Eerlijke, niet frauduleuse verwerking
• Informatie aan de betrokkene
o Duidelijke taal
o Regels, risico’s en rechten



Doelbinding

• Welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden

• Geen verwerking op een manier 
die onverenigbaar is met die 
doeleinden



Data minimalisatie & juistheid

• Toereikend, ter zake dienend en 
beperkt tot wat noodzakelijk is voor 
het doeleinde waarvoor de gegevens 
worden verwerkt 

• Verwerk dus enkel het strikte minimum
• De gegevens moeten accuraat zijn



Opslagbeperking

De gegevens mogen niet langer 
worden bewaard dan 
noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt



Integriteit en vertrouwelijkheid

• Verwerking volgens afdoend 
veiligheidsniveau door gebruik te 
maken van passende, technische en 
organisatorische maatregelen

• Bescherming tegen iedere niet 
toegelaten of onwettige verwerking, 
tegen verlies, vernietiging of 
kwaliteitsverlies van de gegevens



Verplichtingen verantwoordelijke voor de verwerking

« Verantwoordingsplicht » No “one‐size‐fits‐all” 
approach
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In praktijk – 13 stappen… 

Richtlijn 1995
Verplichting voor 

verantwoordelijke om 
verwerking aan te geven 

bij DPA 

AVG, van toepassing 
vanaf 28 mei 2018
Verplichting tot 
bijhouden van 
dataregister 

Verantwoor
delijke Verwerker 



Dataregister 

 Uitzondering voor KMO's (onderneming met minder dan 250 
werknemers)

 Deze zijn hieraan a priori niet onderworpen behalve in drie gevallen:
• de verwerking die zij verrichten houdt een risico in
• de verwerking is niet incidenteel
• de verwerking betreft gevoelige gegevens 

 Aanbeveling uit eigen beweging 06/2017 + modelregister 



Dataregister



In praktijk – 13 stappen… 

 Transparantie en modaliteiten voor de uitoefening van de rechten 
 Informatie en toegang tot persoonsgegevens 
 Recht op verbetering en wissing 
 Recht op de beperking van de verwerking 
 Recht op bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling

 NIEUW! Recht op overdraagbaarheid van gegevens 



In praktijk – 13 stappen… 

 Gerechtvaardigde verwerkingsgrond

 Eerlijke, niet frauduleuse verwerking

 Informatie aan de betrokkene
• Duidelijke taal
• Regels, risico’s en rechten



In praktijk – 13 stappen… 

Impliciet              Uitdrukkelijk 



In praktijk – 13 stappen… 

 Meldplicht binnen 72 uren na vaststelling
 Aan DPA 

• Aard van het datalek 
• Categorieën/hoeveelheid betrokkene datasubjecten en      databestanden 
• Gevolgen van het datalek 
• Te nemen maatregelen 

 DPA krijgt onderzoeksbevoegdheden 
 Aan betrokkenen werknemers (HR data)



In praktijk – 13 stappen… 

 Risicoanalyse
 “High risk” HR activiteiten: 

• Rekrutering
• Screening 
• Evaluatie en beoordeling 
• Ontslag 

 Advies Privacycommissie 

 Privacy door ontwerp en door 
standaardinstellingen

 Voorbeelden : 

• De verwerking van persoonsgegevens 
tot een minimum beperken 

• Pseudonimiseren

• Opt‐in i.p.v. opt‐out

• Beveiligingskenmerken



In praktijk – 13 stappen… 



Functionaris voor gegevensbescherming

Positie

1. DPO naar behoren en tijdig  
betrekken bij alle aangelegenheden 
die verband  persoonsgegevens

2. DPO ondersteunen bij  zijn taken door 
hem de nodige toegangen te verschaffen 
en door hem de benodigde middelen ter 
beschikking te stellen voor het vervullen 
van deze taken en het in stand houden 

van zijn deskundigheid

3. DPO ontvangt  
geen instructies  

met betrekking tot 
de uitvoering van 

zijn taken

4. DPO wordt niet 
ontslagen of 

gestraft voor de 
uitvoering van zijn 
taken en brengt 

rechtstreeks verslag 
uit aan de hoogste 
leidinggevende  

6. DS kan met DPO contact 
opnemen voor het 

uitoefenen van zijn rechten



Functionaris voor gegevensbescherming

Taken

de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers informeren 
en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere 
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen

toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect‐
beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan 

met de toezichthoudende autoriteit samenwerken



In praktijk – 13 stappen… 

 Doorzenden binnen EU: adequaat beschermingsniveau  

 Doorzenden van gegevens buiten EU
• Safe Harbor: ongeldig verklaard 
• Privacyshield: wankel 
• Modelclausules & Binding Corporate Rules: uitdrukkelijk erkend in AVG

 Goedkeuring DPA vereist 



Themadossier 



Themadossier 

 Themablokken 
Register en DPO

 FAQ 

Publicaties 

Richtsnoeren 
Werkgroep 29



Bedankt voor uw aandacht!
www.privacycommision.be 


