
 

 

Privacy Toolbox 

 

 

 

 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 

De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan 

de privacyregels voldoet.  

 

De nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie 

persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet 

kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. 

 

Om onze cliënten behulpzaam te zijn bij de implementatie van de AVG, hebben wij een 

‘toolbox’ ontwikkeld. In deze toolbox is een aantal (standaard) documenten opgenomen 

die gehanteerd kunnen en soms moeten worden. Deze toolbox bevat: 

 

a) een standaard register voor verwerkingen (met toelichting) in Excel; 

b) een document met informatie over de wijze waarop met een datalek moet worden 

omgegaan; 

c) een model register datalekken; 

d) een overzicht van de bewaartermijnen voor personeelsgegevens en financiële 

gegevens; 

e) een privacyreglement met betrekking tot gegevens van personeel (voor 

personeelshandboek); 

f) instructie over de manier waarop moet worden omgegaan met persoonsgegevens 

van sollicitanten; 

g) een standaard model privacystatement voor op de website; 

h) een standaard model cookieverklaring; 

i) een model verwerkersovereenkomst. 

 

Toelichting op de documenten 
 

a) Een standaard register voor verwerkingen (met toelichting) 

 

Het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten is onder de AVG vaak een 

verplichte maatregel. In het register staat informatie over de persoonsgegevens die u 

verwerkt. De meeste organisaties zijn verplicht een register op te stellen. De AVG 

bepaalt namelijk dat die verplichting bestaat als de organisatie meer dan 250 

medewerkers heeft en/of wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet incidenteel 

is. In de praktijk zijn verwerkingen zelden incidenteel. Denk bijvoorbeeld aan de 

persoonsgegevens van medewerkers of klanten die u verwerkt.   

 

Het register moet u kunnen verstrekken wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar 

om vraagt. 
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Ons model is deels ingevuld maar dient u nog aan te passen aan de verwerkingen die 

binnen uw organisatie plaatsvinden.   

 

b) Een document met informatie over de wijze waarop met een 

datalek moet worden omgegaan 

 

In het geval van een datalek dient u te beoordelen of u een melding moet doen aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens. En in een aantal gevallen moet u het datalek ook melden 

aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij die 

beoordeling dient u een aantal afwegingen te maken. Dit document dient als leidraad bij 

uw beoordeling van het (data)lek en is een onmisbaar onderdeel van uw privacybeleid.  

 

c) Een model register datalekken 

 

Als sprake is van een datalek, dient u dit te registreren in een register. Als de Autoriteit 

Persoonsgegevens daarom vraagt, moet u het register kunnen tonen. In het register 

neemt u informatie op over het datalek en de manier waarop u met het datalek omgaat. 

Het door ons aangeleverde register kunt u gebruiken om de volgende informatie op te 

slaan:  

   

• een omschrijving van de aard van het lek;  

• datum van het lek;  

• wat er met de persoonsgegevens is gebeurd (zijn ze verloren gegaan, of door 

een onbevoegde ingezien, gekopieerd of gewijzigd?);  

• van welke groep(en) personen er persoonsgegevens gelekt zijn, en om hoeveel 

personen het gaat;  

• om welke soorten persoonsgegevens het gaat;  

• de (mogelijke) gevolgen van de inbreuk, zoals een risico op identiteitsfraude of 

reputatieschade; 

• de naar aanleiding van het lek genomen maatregelen. Welke 

schadebeperkingsmaatregelen zijn ondernomen? Gedacht kan worden aan het 

wissen van gegevens op afstand of het wijzigen van toegangscodes;  

• ondernomen maatregelen ter preventie van een lek in de toekomst; 

• of er een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan en zo niet, de 

reden waarom het lek niet is gemeld;  

• of betrokkenen zijn geïnformeerd over het lek. 
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d) Een overzicht van de bewaartermijnen voor personeelsgegevens 

en financiële gegevens 

 

De AVG bepaalt geen bewaartermijnen. Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens 

mogen worden verwerkt zolang dat nodig is voor het doel van de verkrijging. Op basis 

van andere wetgeving kan de verplichting bestaan bepaalde persoonsgegevens voor een 

bepaalde minimum duur te bewaren. 

 

Voor gegevens uit het personeelsdossier gelden verschillende bewaartermijnen. In dit 

overzicht staat welke bewaartermijnen u kunt en soms moet hanteren. Ook wordt een 

overzicht verstrekt van de bewaartermijnen voor financiële stukken.  

 

De overzichten zijn te gebruiken in het kader van uw privacybeleid. Onder 

omstandigheden kunnen bewaartermijnen korter of langer zijn. In die zin kunt u flexibel 

met de bewaartermijnen omgaan. 

 

e)  Een privacyreglement met betrekking tot gegevens van personeel 

(voor personeelshandboek) 

 

Ieder organisatie heeft te maken met de verwerking van persoonsgegevens van het 

eigen personeel. Al vóór aanvang van de arbeidsrelatie worden persoonsgegevens 

verwerkt, denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens die in het kader van de 

sollicitatieprocedure aan u worden verstrekt. Belangrijk is dat sollicitanten en 

werknemers op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop u als werkgever met de 

persoonsgegevens omgaat. 

  

Dit reglement bepaalt op welke wijze u als werkgever omgaat met de verwerking van 

persoonsgegevens van uw personeel. Het reglement geeft ook een overzicht van de 

rechten die het personeel heeft ten aanzien van deze Verwerking van Persoonsgegevens. 

Daarmee kunt u voldoen aan uw verplichting tot het verstrekken van informatie aan de 

betrokken werknemers. 

 

Het reglement kan worden aangepast aan de situatie binnen uw onderneming en worden 

toegevoegd aan het personeelshandboek. 
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f) Instructie over de manier waarop moet worden omgegaan met 

persoonsgegevens van sollicitanten 

 

Als werkgever ontvangt u gegevens van potentiële werknemers in het kader van een 

sollicitatieprocedure. Als de sollicitant niet wordt aangenomen, dient u de 

sollicitatiegegevens te verwijderen. De bewaartermijn die door de AP redelijk wordt 

geacht is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. U mag de 

sollicitatiegegevens langer bewaren, als u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de 

sollicitant hebt. Daarbij geldt een maximale bewaartermijn van ongeveer één jaar. 

 

In deze instructie staat een tekst die u kunt gebruiken bij het vragen van toestemming 

aan sollicitanten voor het bewaren van sollicitatiegegevens.  

 

g) Een standaard model privacystatement voor op de website 

 

U dient degenen waar u persoonsgegevens van verwerkt te informeren over de gegevens 

die u verwerkt en de wijze waarop u dat doet. Dit kan door middel van een 

privacystatement. Het privacystatement kunt u op uw website plaatsen. Dat is overigens 

geen verplichting. U bent vrij in het bepalen van de manier waarop u betrokkenen 

informeert. Maar als u persoonsgegevens ook via uw website verkrijgt – bijvoorbeeld via 

een contactformulier - is het aan te raden om het privacystatement op uw website te 

plaatsen.  

 

Het privacystatement bestaat uit een aantal standaard onderdelen die u aan uw eigen 

situatie kunt aanpassen.    

 

h) Een standaard model cookieverklaring 

 

Er is soms wat onduidelijkheid over de verplichting tot het vragen van toestemming voor 

het plaatsen van cookies. De regels over cookies staan in de Telecommunicatiewet. Het 

uitgangspunt is altijd geweest dat bezoekers van een website moeten worden 

geïnformeerd over de cookies die worden geplaatst.  

 

Voor ‘functionele cookies’ en ‘analytische cookies’ is geen toestemming vereist. Dit geldt 

alleen voor het gebruik van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de 

persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de website (de “betrokkene”) en gebruikt 

worden om meer informatie en statistieken over de website te verkrijgen. 

 

Er is wel toestemming nodig van de bezoeker als er ‘tracking cookies’ worden geplaatst. 

Toestemming van de gebruiker kan op dit moment ook worden afgeleid uit een 

handeling, te weten de zogenaamde impliciete toestemming. Hiervan is bijvoorbeeld 
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sprake wanneer de internetgebruiker de website blijft gebruiken, nadat hij duidelijk en 

volledig is geïnformeerd over welke cookies er bij gebruik van de website worden 

geplaatst. Daarbij dient dan vermeld te worden dat de gebruiker, bij voortgezet gebruik 

van de website, toestemming geeft tot het plaatsen en/of uitlezen van de cookies.  

 

Onder de aankomende e-Privacy verordening (e-PV) en de al geldende AVG, is het 

allemaal wat strenger geworden op het gebied van cookies. Kort gezegd komt het er op 

neer dat voor functionele en analytische cookies geen toestemming vereist is, maar dat 

dit wel geldt voor bepaalde soorten analytische cookies (die wel een impact op de privacy 

hebben) en voor tracking cookies.  

 

Hoewel de e-PV nog niet van kracht is, is de AVG wel van kracht. Dat betekent dat de 

toestemming voor sommige analytische cookies en tracking cookies expliciet moet zijn. 

Een bezoeker van de website moet dus door een duidelijke actieve handeling akkoord 

gaan met het plaatsen van het cookie.  

 

Omdat die toestemming expliciet moet worden gegeven en dit ook achteraf moet kunnen 

worden bewezen, wordt op dit moment door veel website gebruik gemaakt van een 

cookiemelding waarbij de bezoeker zijn voorkeur kan aangeven voor bepaalde soorten 

cookies. Dit is op dit moment de meest privacy vriendelijke manier om bezoekers te 

informeren en om toestemming te vragen. Er zijn ook partijen die software aanbieden 

waarmee de bezoekers kunnen worden geïnformeerd en waarmee toestemming kan 

worden gevraagd voor het plaatsen van cookies. Zie bijvoorbeeld www.cookieinfo.net. 

 

Op het moment de e-PV in werking treedt, zal overigens wel voor analytische cookies 

toestemming gevraagd moeten worden. Maar dat geldt alleen als voor het plaatsen van 

analytische cookies gebruik wordt gemaakt van software van derden, zoals Google 

Analytics.  

 

Door middel van een cookieverklaring kunt u aangeven welke cookies worden geplaatst 

en is dus vooral informatief. Zoals blijkt uit het voorgaande hoeft u bij functionele en 

analytische cookies (met weinig impact op de privacy) geen toestemming te vragen, 

maar alleen te informeren. 

 

i) Een model verwerkersovereenkomst 

 

Wanneer u als verwerkingsverantwoordelijke aan een andere organisatie (een verwerker) 

een opdracht verstrekt waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, dient u 

een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) heette dit een bewerkerovereenkomst.  

 

http://www.cookieinfo.net/
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Ons model voldoet aan de AVG en kan bijvoorbeeld worden gebruikt in het geval u uw 

personeelsadministratie heeft uitbesteed.   

 

Tot slot 
 

Met alleen de Toolbox bent u er nog niet. De documenten zijn hulpmiddelen bij het 

vormgeven van uw privacybeleid. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht bij al uw vragen 

over het gebruik van de documenten en de AVG.     

 

Neemt u contact op met Mark Krul. 

 

 

DELISSEN MARTENS 

ADVOCATEN BELASTINGADVISEURS MEDIATION  
 

Sportlaan 40 

2566 LB Den Haag 

Postbus 18598 

2502 EN Den Haag 

T +31 70 311 54 11  

F +31 70 311 54 12 

 

mkrul@delissenmartens.nl 

 

     

 

 

https://www.delissenmartens.nl/nl/team/mark-krul
mailto:mkrul@delissenmartens.nl
https://twitter.com/delissenmartens
https://www.linkedin.com/company/721857

