
Nu mei 2018 steeds dichterbij komt, nadert ook de deadline om op alle vlakken te voldoen aan de nieuwe aan de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG, maar beter bekend als GDPR). 

Deze verordening geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken en vraagt om nieuwe processen en een  

betere bescherming van die gegevens.

Terwijl juridische teams en IT-teams in heel Europa hard werken aan goede beleidsregels binnen hun organisatie, is het aan ieder van ons 

om te zorgen dat we deze nieuwe beleidsregels in praktijk brengen binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor is een fundamentele 

verandering vereist in de manier waarop medewerkers binnen hun organisatie denken over en omgaan met gegevens.

Met de volgende stappen kan iedereen de juiste weg inslaan en op tijd in topvorm zijn voor de AVG.
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Begrijp wat er 
wordt bedoeld

Bepaal welke 
aspecten van de 
GDPR het meest 
relevant zijn voor 
uw activiteiten.

Ga voor de 
persoonlijke aanpak

Beoordeel de 
persoonsgegevens 
waarmee u in uw 
functie te maken hebt.

Controleer uw 
privacyverklaringen

Onder de GDPR moet u 
mensen mogelijk meer 
informatie geven over wat 
u doet met hun gegevens.

Weet wat uw  
rechten zijn

Onder de GDPR  
hebben EU-burgers 
meer gegevensrechten; 
het is aan u om 
deze rechten te 
beschermen. Als 
u nu al bestaande 
gegevenswetten 
naleeft, hebt u 
waarschijnlijk al een 
goede basis gelegd.

Geef de macht 
aan het volk

Implementeer 
processen die u in 
staat stellen mensen 
te vertellen welke 
persoonsgegevens 
u over hen bewaart.

Weet wat uw 
rechtsgrondslag is

Zorg dat u de 
rechtsgrondslag voor 
de verwerking van 
persoonsgegevens kunt 
uitleggen.

Ga na hoe u 
toestemming krijgt 

Bekijk hoe u nu 
toestemming vraagt voor 
gegevensverwerking 
onder de huidige 
gegevenswetten en pas 
uw proces aan GDPR aan.

Houd extra rekening 
met kinderen

Onder de GDPRt worden 
de persoonsgegevens 
van kinderen extra 
beschermd. Zorg dat 
uw systemen leeftijden 
kunnen controleren en leg 
in begrijpelijke taal voor 
kinderen uit dat u hun 
toestemming nodig hebt.

Dicht alle  
mazen

Gebruik een veilig 
IT-systeem dat 
elke inbreuk op 
persoonsgegevens 
detecteert, 
rapporteert en 
onderzoekt. 

Maak van uw 
gegevens een 
onneembare 
vesting

Kies voor 
ingebouwde privacy 
– elk proces waarin 
gegevens worden 
verwerkt, moet 
deze gegevens ook 
beschermen.

Weet wie uw functionaris voor 
gegevensbescherming is

De functionaris voor 
gegevensbescherming is 
verantwoordelijk voor de naleving 
van gegevenswetten binnen 
uw organisatie. Bespreek uw 
vorderingen regelmatig met deze 
functionaris.

Denk wereldwijd

Breng in kaart waar uw 
organisatie actief is en 
GDPR onder welke toezich-
thoudende instantie voor 
gegevensbescherming u 
valt. gegevensbescherming 
u valt.gegevensbescherm-
ing u valt.
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OP WEG NAAR  
GDPR-NALEVING 
IN TOPVORM KOMEN 
VOOR DE GDPR
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