
IN 8 STAPPEN AVG-PROOF

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe AVG-wet in werking. Hoe zorg 
je ervoor dat jouw organisatie AVG-proof is? In deze checklist 
vind je alle componenten die je nodig hebt om jouw organisatie 
klaar te stomen.

IS JOUW ORGANISATIE AL?



1.  Breng de gegevensverwerkingen in kaart 
Iedere organisatie is verplicht om inzichtelijk te maken wat 
er met de persoonlijke data gebeurt. Organisaties dienen alle 
verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden. 

2.  Bepaal de wettelijke grondslag van je gegevensverwerkingen 
Bepaal welke gegevens er nodig zijn om het doel van je 
communicatie te behalen. 

3.  Zorg ervoor dat de rechten van betrokkenen zijn 
gewaarborgd 
Ieder persoon wordt vanaf 25 mei 2018 baas over eigen data.
Dat betekent: recht op inzage, verwijdering en beschikking 
over de data die over jou binnen een organisatie worden 
verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht aan 
een dergelijk verzoek om persoonlijke data te voldoen. 

4.  Houd rekening met Privacy by Design en Privacy by Default 
Organisaties dienen hun nieuwe diensten en producten 
vanuit de basis privacy-vriendelijk te ontwerpen. Bestaande 
diensten en producten moeten hierop worden aangepast.

5.  Zorg voor passende technische en organisatorische  
beveiligingsmaatregelen 
Systemen zijn up-to-date, adequaat beveiligd en er is een 
(geheimhoudings)protocol voor werknemers.

6.  Stel indien nodig een Functionaris Gegevensverwerking aan 
Organisaties die veel gevoelige persoonsgegevens verwerken 
dienen een functionaris voor gegevensbescherming toe 
te wijzen. Dit is een onafhankelijk persoon die binnen de 
organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van 
de GDPR. 

7.  Controleer en sluit verwerkersovereenkomsten 
Bij verwerking van persoonsgegevens door een derde partij,  
dienen de verantwoordelijkheden te worden vastgelegd in 
een verwerkersovereenkomst. Elke handeling met betrekking 
tot persoonsgegevens dient tot een natuurlijk persoon 
herleidbaar te zijn.

8.  Wees op de hoogte van de Meldplicht Datalekken 
De GDPR-wetgeving stelt naast de meldplicht datalekken 
strengere eisen aan de interne registratie van datalekken. 
Alle datalekken dienen gedocumenteerd te worden. Deze 
documentatie stelt de Authoriteit Persoonsgegevens in staat 
te controleren of er aan de meldplicht is voldaan.

Workshop
RAADHUIS gaat samen met jou 
door de communicatiekanalen 

heen en bekijkt waar actie nodig 
is én hoe we die kunnen realise-
ren. Uitkomst van de workshop  

is een duidelijk document  
met acties.

AVG-PROOF WORDEN MET RAADHUIS

Verwerkersovereenkomst
Indien we voor jou persoons-

gegevens verwerken sluiten we een 
Verwerkersovereenkomst. In deze 
overeenkomst stellen we vast wat 

de gedeelde verantwoordelijkheden 
zijn tussen de partijen. Zo weet jij 
wat je van ons mag verwachten.

Databeveiliging
RAADHUIS denkt proactief  

mee over risico’s. Onze hosting 
en monitoring is op niveau  
waardoor calamiteiten snel 

worden opgemerkt. Aanleveren 
van gevoelige data gaat via een 

gesloten systeem.

Mail
Algemeen info@raadhuis.com
Support help@raadhuis.com

Telefoon
(072) 564 07 15

Adres
Kerklaan 9
1829 BS Oudorp (Alkmaar)
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