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Inzicht in de systematiek: de zes beginselen
en zes grondslagen voor Verwerken
worden verzameld en niet worden gebruikt voor andere
Stap 1: er dient een grondslag voor het verwerken van
zaken.

Persoonsgegevens te zijn?

1. uitvoering overeenkomst;



Gegevensbeperking: alleen de noodzakelijke gegevens
mogen worden verzameld, dat wil zeggen die gegevens die
voor het beoogde doel noodzakelijk zijn. Dit kan per
afdeling verschillen.



Juistheid: instaan voor de juistheid van de
persoonsgegevens van klanten, medewerkers en overige
derden. Deze moeten correct zijn en blijven.

2. naleving wettelijke verplichting;
3. gerechtvaardigd belang;

Twee centrale begrippen in de AVG
4. toestemming;
5. vitaal belang;



Bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet
langer worden bewaard dan nodig voor het beoogde doel.



Integriteit en vertrouwelijkheid: er dient voor te
worden ingestaan dat persoonsgegevens worden
beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of
vernietiging.

6. openbaar gezag / algemeen belang
Stap 2: indien er sprake is van een grondslag, dienen de zes
beginselen van gegevensverwerking in acht te worden genomen,
te weten:





Transparantie: op de hoogte stellen van alle personen
Stap3: Verantwoording (accountability): organisaties worden
van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hem/haar op ‘aanspreekbaar’ op de naleving en moeten kunnen aantonen dat
de rechten te wijzen en de toestemming vast te leggen.
zij aan deze regels voldoen. Dit is met name van belang bij een
beveiligingsincident, zoals hacking of een datalek.
Doelbinding: er dient te worden vastgesteld of de
persoonsgegevens voor een welbepaald gewettigd doel
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