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       Diessen, 13 februari 2019 

Wij-Wel 

Wat zijn de plichten als verwerkingsverantwoordelijke? 

Op grond van de Verordening heeft u de plicht om de gegevens in 

overeenstemming met de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens 

te verwerken.  

De Verordening bepaalt niet hoe u deze verantwoordingsplicht concreet moet 

invullen, anders dan dat u rekening moet houden met de aard, de omvang, de 

context en het doel van de verwerking en de daarmee gepaard gaande risico’s 

voor de betrokkene.  

Stelregel is dat naarmate uw verwerking een hoger risico voor de betrokkenen 

met zich meebrengt, u meer en/of striktere maatregelen moet nemen ter 

bescherming van de gegevens en dat u ook een uitgebreidere 

verantwoordingsplicht heeft. 

 

Checklist van voorwaarden om aantoonbaar te voldoen aan de GDPR1: 

 Van 

toepassing 

gereed 

Een register van verwerkingen bijhouden; X 

 

V 

Informatie voorziening aan de betrokkenen op schrift 

stellen mbv privacystatement 

X V 

Verwerkersovereenkomsten conform de eisen uit de 

Verordening opstellen voor elke inzet van verwerkers; 

nvt nvt 

Uw procedures voor de omgang met datalekken 

documenteren; 

X V 

Een registratie van datalekken die zich in uw 

organisatie hebben voorgedaan bijhouden; 

X V 

Wanneer u de grondslag als toestemming hanteert, 
het vastleggen van de wijze waarop u toestemming 

vraag; 

X2 V 

                                                           
1 Artikel 5.2 van de Handleiding AVG 
2 Van toepassing, zijnde; De dorpsondersteuner verwerkt met mondelinge toestemming van cliënten 
persoonsgegevens voor aanvraag van zorg. De persoonsgegevens van cliënten worden niet opgeslagen binnen 
de Wij-Wel organisatie. De dorpsondersteuner houdt een register bij voor de toestemmingen. 
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Wanneer u de grondslag als toestemming hanteert, 
het bewijs dat deze toestemming daadwerkelijk is 
gegeven documenteren; 

X3 V 

Wanneer u de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ 
hanteert, uw gerechtvaardigd belang documenteren; 

nvt4 nvt 

Documenteren van de passende waarborgen die 
worden gehanteerd bij de overdracht van gegevens 

buiten de Europese Unie; 

Nvt5 nvt 

Het documenteren van uw 

gegevensbeschermingseffect beoordelingen 

Nvt nvt 

Indien dit in verhouding staat tot de 

verwerkingsactiviteiten, het op schrift stellen van een 
passend privacy beleid 

nvt6 nvt 

Het documenteren van uw processen en procedures 
ter waarborging van de rechten van de betrokkenen; 

Nvt nvt 

De maatregelen die u neemt om invulling te geven 
aan de uitgangspunten van gegevensbescherming 
door ontwerp en door standaardinstellingen. 

Nvt nvt 

Onder bepaalde omstandigheden een functionaris 
gegevensbecherming aan te stellen 

Nvt7 nvt 

 

Aldus opgemaakt woensdag 13 februari 2019.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Frans A.N. Pijnenborg CCP DPO  

DPO Partner 

                                                           
3 De dorpsondersteuner legt na het dienstverlening aan een cliënt in een register de mondelinge toestemming 
vast (datum, naam en woonplaats). 
4 Uit het register van verwerkingen blijkt dat er geen gebruik wordt gemaakt van de grondslag gerechtvaardigd 
belang. 
5 Uit het register van verwerkingen blijkt dat er geen sprake is van gegevensoverdracht buiten de EU. 
6 Gezien de omvang van de organisatie en aard van de bedrijfsactiviteiten is er momenteel geen reden tot het 
opstellen van een privacy beleid. 
7 Gezien de omvang van de organisatie en aard van de bedrijfsactiviteiten is er momenteel geen aanleiding op 
grond van de AVG een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. 


