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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die gaat over privacy en
persoonsgegevens en geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de
bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld
en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.
Persoonsgegevens
De verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, zo ook bij de
Stichting VCO Harderwijk- Hierden.
Het gaat bij persoonsgegevens om gegevens over 'geïdentificeerde of identificeerbare
personen'. Met deze gegevens is het mogelijk om personen direct of indirect te
identificeren. Bij directe identificatie kun je denken aan de naam. Aan de hand daarvan is het
eenvoudig iemand te identificeren. Bij indirecte identificatie gaat het erom dat een persoon
te identificeren is aan de hand van combinaties van unieke eigenschappen binnen een
bepaalde groep. Ook die combinatie van gegevens kunnen te herleiden zijn tot een bepaald
persoon.
Bijzondere persoonsgegevens
Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over ras, politieke opvattingen en
gezondheid. Die mogen niet bij de Stichting VCO H&H verwerkt worden, tenzij er een
geldige reden is. In de AVG zijn ook genetische en biometrische gegevens als bijzonder
aangemerkt. Een uitzondering voor biometrische gegevens is bijvoorbeeld dat ze wel voor
beveiligings- en authenticatiedoeleinden verwerkt mogen worden.
Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor
geanonimiseerde data (versleuteling van gegevens). Gegevens onder een pseudoniem
blijven echter wel persoonsgegevens, omdat die vaak alsnog tot een persoon zijn te
herleiden met behulp van andere gegevens.
Verwerken
‘ Verwerken’ is het doen van handelingen met persoonsgegevens, zoals het verzamelen,
opslaan en raadplegen ervan. Maar bijvoorbeeld ook het gebruiken, combineren en wissen
van data wordt gezien als verwerkingshandeling.
Andere begrippen die aan de orde zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn
'verantwoordelijke', 'verwerker' en 'betrokkene'. Met dat laatste begrip, in het Engels
aangeduid als data subject, wordt de persoon bedoelt van wie de persoonsgegevens zijn.
De ‘verantwoordelijke’ bepaalt voor welk doel en op welke manier gegevens mogen worden
verwerkt.
Een verantwoordelijke kan ook een ‘verwerker’ aanwijzen, die de verwerking van gegevens
op zich neemt. Dit kan een aparte dienstverlener zijn voor het opslaan of verwerken van
data.
Juridische gronden
De AVG (GDPR) kent 6 grondslagen. Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet een
van deze grondslagen aangemerkt kunnen worden. Kan dat niet, dan mogen de
persoonsgegevens niet verwerkt worden. De grondslagen zijn:
 Toestemming van de betrokkene
 Uitvoering van de overeenkomst






Wettelijke verplichting
Vitale belangen
Algemeen belang
Gerechtvaardigd belang

Bij het verzamelen, registreren en verwerken van persoonsgegevens hebben wij ons te
houden aan 5 vuistregels (checklist) die helpen bij de bescherming van persoonsgegevens.
De vuistregels werken als een checklist en stellen vragen over






Doel en doelbinding
Grondslag
Dataminimalisatie
Transparantie
Data-integriteit

Veel van de rechten en verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens zijn er nu ook
al. Nieuw is de verplichting tot verantwoording en transparantie. Het is noodzaak processen
te registreren en er ook naar handelen. Bovendien is het toezicht op gegevensverwerking
verscherpt. Om dit mogelijk te maken is er een Functionaris Gegevensbescherming en AVG
Manager bij de Stichting VCO H&H aangesteld en worden processen waar
persoonsgegevens in worden verwerkt in een softwareprogramma geregistreerd.

