
CHECKLIST AVG 
 

 

Waar moet je over nadenken: 

 Welke persoonsgegevens verwerk je? 

Iedere informatie direct of indirect te herleiden tot een natuurlijk 

persoon. Vb. NAW of contactgegevens, geboortedatum, 

leeftijdsgroep, BSN, ip adres, lidmaatschap vakbond, medische 

gegevens, video en foto e.d. 

 

 Wie levert deze gegevens aan? 

Worden deze aangeleverd door leden, donateurs, klanten, 

gemeenten, andere organisaties? 

 

 Met welk doel verwerk je de persoonsgegevens? 

Waar heb je de verzamelde gegevens voor nodig? 

Heb je bijvoorbeeld het woonadres nodig om een digitale nieuwsbrief 

te versturen?  

 

 Wat is de grondslag voor deze verwerking?  

Bestaat er een geldige reden deze gegevens te verwerken? 

•toestemming (ondubbelzinnig) •(noodzakelijk voor)overeenkomst 

•wettelijke verplichting •vitaal belang betrokkene 

•taak van algemeen belang / openbaar gezag 

•gerechtvaardigde belangen  

 

 Zijn er andere partijen aan wie je de persoonsgegevens doorgeeft? 

Dit kunnen medewerkers/vrijwilligers intern zijn, maar ook externe 

organisaties zoals een gemeente, de boekhouder, de externe waar 

gegevens staan opgeslagen. 

 

Wat moet je regelen: 

 Privacyverklaring/privacybeleid 

Het is van belang een ieder te informeren wat er met hun 

persoonsgegevens gebeurd. 

 

 Medewerkers/ vrijwilligers? Dan ook intern beleid/instructies 

Het is belangrijk om bewustzijn te creëren binnen je organisatie over 

hoe om te gaan met persoonsgegevens, wat mag wel en wat mag 

niet?  

 

 Verwerkingsregister  

Het register bevat informatie over persoonsgegevens die je verwerkt. 

Hoe het register wordt opgesteld mag je zelf weten. Wel wordt 

vastgesteld wat er in moet staan.  

 

 Toestemming  

Verwerk je persoonsgegevens gebaseerd op toestemming van de 

personen dan is het belangrijk om te laten zien dat je die 

toestemming daadwerkelijk hebt verkregen. 

 

 Verwerkersovereenkomsten 

Bij het inschakelen van andere partijen om persoonsgegevens te 

verwerken sluit je een verwerkersovereekomst. 

 

 Procedure datalek / register 

Onderzoek de mogelijkheid op datalekken. Welke procedure start je 

als er een datalek gesignaleerd wordt? Hoe registreer je een datalek? 
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 Technische maatregelen  

Is de computer en het netwerk waarop je werkt goed beveiligd? 

Heeft je website een SSL certificaat? Waar sla je de gegevens op 

(Dropbox, Google)? Werk je met usb-sticks?  
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