Bewaartermijnen persoonsgegevens
(Bron: website Autoriteit Persoonsgegevens)
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan geen concrete
bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat u persoonsgegevens niet
langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking. Hoe
lang u gegevens mag bewaren, verschilt dus per geval. Als verantwoordelijke
moet u onder de AVG wel het volgende regelen:
U bepaalt van tevoren hoe lang u de persoonsgegevens bewaart. Als dat niet
mogelijk is, bepaalt u in elk geval de criteria voor het vaststellen van de
bewaartermijn. U legt de bewaartermijn of de criteria vast in een bewaarbeleid.
U neemt de bewaartermijnen ook op in uw register van verwerkingen.
U informeert de betrokkenen (de mensen van wie u gegevens verwerkt) over de
bewaartermijnen. Bijvoorbeeld via een privacyverklaring op uw website.
Denk na over waar u de gegevens precies voor nodig heeft.
Ga vervolgens bij elk van deze doelen na wanneer u uw doel heeft bereikt. Op
het moment dat dit het geval is, heeft u de persoonsgegevens waarschijnlijk niet
langer nodig.
Zo kunt u voor elk doel waarvoor u persoonsgegevens bewaart, een
bewaartermijn bepalen. U mag de termijnen dus zelf vaststellen. Maar u moet
wel kunnen beargumenteren hoe lang u uw deze gegevens bewaart.
Is de bewaartermijn verlopen? Dan moet u de persoonsgegevens vernietigen of
anonimiseren. Of eerder, als een persoon bezwaar maakt of zijn toestemming
intrekt.
Bewaartermijnen in andere wetten
Is er wetgeving van toepassing die bepaalde bewaartermijnen voorschrijft? Dan
moet u deze termijnen hanteren. Bijvoorbeeld: de belastingwetgeving zegt dat u
uw bepaalde gegevens 7 jaar moet bewaren.
Langere bewaartermijn
Verwerkt u persoonsgegevens voor het algemeen belang, voor wetenschappelijk
of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden? Dan mag u
persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke
doel van uw verwerking.
Let op: dat mag alleen als u technische en organisatorische maatregelen neemt
om de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. Een
voorbeeld van zo’n maatregel is dataminimalisatie. Dat betekent dat u zo min
mogelijk persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

