
 

Checklist privacy statement 

(Bron: website Autoriteit Persoonsgegevens) 
 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen 
meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens 
worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid. 

 Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te 
dragen (NIEUW). 

 Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW). 
 Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens 

die u van hen verwerkt in te zien. 

 Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die 
u verwerkt te wijzigen. 

 Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens 
te laten verwerken. 

 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. 
 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

 Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met 
hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal 

specifieke eisen voldoen. U moet uw systemen, processen en interne 
organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten. 

 

Om volgens de regels op een verzoek te reageren moet u het volgende weten 
en doen: 

 
 Weet u en weten uw eventuele medewerkers welke privacyrechten er 

gelden en wanneer u wel of niet gehoor hoeft te geven aan een 

verzoek? 
 Weet u en weten uw eventuele medewerkers hoe u aan de verzoeken 

gaat voldoen? Bijvoorbeeld: op welke manier u mensen inzage gaat 
geven, hun gegevens wist of gaat overdragen. Mogelijk moet u 
daarvoor technische en organisatorische maatregelen nemen; 

 Wijst u mensen op de privacyrechten die zij hebben? Bijvoorbeeld via 
uw privacystatement? 

 Informeert u mensen duidelijk over hóe zij een verzoek bij u kunnen 
indienen? 

 Is het voor mensen makkelijk om een verzoek bij u te doen? Wanneer 

iemand elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) een verzoek doet, dan 
moet u de gevraagde informatie ook elektronisch geven. 

 Kunt u zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 1 maand* reageren 
op een verzoek? Concreet betekent dit dat u binnen die termijn ofwel 
het verzoek moet hebben uitgevoerd en de verzoeker hierover hebben 

geïnformeerd, of hebben aangegeven waarom u geen gehoor geeft aan 
het verzoek. 

 
  



 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een 

informatieplicht naar uw klanten (en een verantwoordingsplicht naar de Autoriteit 
Persoonsgegevens). Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande 

klanten duidelijk en schriftelijk te informeren over wat u met hun 
persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest 
handige manier om hier aan te voldoen. 

De AVG stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet 
voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid 

van de informatie. 
 
Welke informatie moet er in een privacyverklaring staan? 

In het document moet u in ieder geval de volgende informatie geven: 
 

 De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van uw vertegenwoordiger in de EU; 

 De contactgegevens van de FG als u die heeft. 

 De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, en als u zich beroept op 
een gerechtvaardigd belang: op welk belang u zich beroept. 

 De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens. 
 Of u van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of 

een internationale organisatie en op welke juridische grond. 
 De bewaartermijn van de gegevens. 
 De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en 

verwijdering. Zie ook stap 10. 
 Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een 

bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. 
 Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante 

privacytoezichthouder. 

 Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te 
verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden 

verstrekt. 
 Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief 

profilering, en hoe u besluiten neemt. 

 Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar 
de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij 

afkomstig zijn van openbare bronnen. 


