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 Lichamelijke privacy  

 
 Ruimtelijke privacy  

 
 Relationele privacy: bescherming van communicatie 

 
 Informationele privacy  

 

  

  

 
 

PRIVACY IS EEN FUNDAMENTEEL MENSENRECHT 
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WETGEVING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS   
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 Levende, natuurlijke personen 
 
 Tekst, maar ook beeld en geluid 

 
 Directe of indirecte identificatie 

 
 Pseudonimiseren ≠ anonimiseren 

  

  

 
 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?   
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Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.  

 

 

 

  

 
 

WAT IS VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?   
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 Betrokkene 

 
 Verantwoordelijke  / Verwerkingsverantwoordelijke  

 
 Bewerker / Verwerker 
  
 Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

 

  

  

 
 

WIE ZIJN DE SPELERS?   
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 Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 
 Doelbinding 
 Dataminimalisatie 
 Juistheid 
 Opslagbeperking 
 Integriteit en vertrouwelijkheid > beveiliging  
 

 

 
 

WAT ZIJN DE HOOFDREGELS?  
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a. Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene; of 
 

b. Noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomst waar de betrokkene partij is, of 
om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst 
maatregelen te nemen; of  
 

c. Noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen van de verantwoordelijke; of 
 

d. Noodzakelijk voor de vrijwaring van een vitaal belang; of 
 

e. Noodzakelijk voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak; of 
 

f. Noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, tenzij de 
privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen   

 
 

ALTIJD EEN WETTELIJKE GRONDSLAG NODIG    
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A. Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene  
 

Voorwaarden  
1. vrij 
2. vooraf 
3. geïnformeerd 
 
Kinderen 
Bij kinderen tot 16 jaar: toestemming ouders/verzorgers (Nederland).  
 
B. Noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, tenzij de 
privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen   

 
Afweging tussen: 
1. noodzakelijk, gerechtvaardigd belang 
2. privacy betrokkenen 

 
 

GRONDSLAG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: 
TOESTEMMING OF GERECHTVAARDIGD BELANG  
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Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij 
de wet een specifieke of algemene uitzondering biedt 
 

BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONS-
GEGEVENS 
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 Ras of etnische afkomst 
 Politieke opvattingen 
 Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen  
 Lidmaatschap van een vakbond 
 Gezondheid 
 Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid  
 Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag waarvoor een verbod is opgelegd 
 Genetische gegevens (AVG) 
 Biometrische gegevens (AVG) 

 

Let op, indirecte bijzondere persoonsgegevens! 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 
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A.  Algemene uitzondering op het verwerkingsverbod: uitdrukkelijke toestemming van 
 de betrokkene. 

 
 
B.  Uitzondering wetenschappelijk en statistisch onderzoek: 

1. het onderzoek dient een algemeen belang; 
2. de verwerking is noodzakelijk voor het betreffende onderzoek of de 

betreffende statistiek; 
3. het vragen van uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of een 

onevenredige inspanning te kosten; en 
4. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.  
 

UITZONDERINGEN VERWERKINGSVERBOD 
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 BSN en andere bij wet voorgeschreven identificatienummers mogen alleen worden 

gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet of voor doeleinden die bij die wet zijn 
bepaald.  

 Let op, toestemming van de betrokkene heft het verbod niet op! De wet moet 
voorzien in het gebruik anders is gebruik BSN niet toegestaan.  

 BSN mag dus bijvoorbeeld niet worden gebruikt als identificatiekenmerk in 
databases of IT-systemen.  

 

GEBRUIK WETTELIJKE INDENTIFICATIENUMMERS 



Vrije Universiteit Amsterdam 

 Recht van inzage  
 

 Recht op rectificatie  
 

 Recht op beperking van de verwerking 
 

 Recht om vergeten te worden (AVG) 
 

 Recht op overdraagbaarheid (AVG) 

 
Let op, rechten zijn voorwaardelijk en dus niet onbeperkt!  

 

RECHTEN BETROKKENEN 
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 Welke rol hebben partijen?  

• Verantwoordelijke – bewerker  

 > Bewerkersovereenkomst wettelijk verplicht 

• Verantwoordelijke – verantwoordelijke  

  > Gegevensuitwisselingsovereenkomst?  

  > Samenwerkingswerkingsovereenkomst nodig? 
 
 Doorgifte naar landen buiten de EU 

• Mag niet, tenzij: 

- adequaatheidsbesluit Europese Commissie 

- passende waarborgen, zoals Model Clauses: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/index_en.htm 

- bindende bedrijfsvoorschriften 

- specifieke situaties  

 
 
 

AFPSPRAKEN SAMENWERKING  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/index_en.htm
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MELDPLICHT DATALEKKEN 
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Inbreuk op de beveiliging ?  
        ja 

Bestaat een aanzienlijke kans  op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens?  

   ja     

 

Melden Autoriteit Persoonsgegevens > zonder onredelijke vertraging 
(uiterlijk binnen 72 uur, anders motivering voor de vertraging) 

+ 
Is het waarschijnlijk dat de inbreuk zal ongunstige gevolgen zal hebben voor de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?  
       ja 

Informeren betrokkenen 

MELDPLICHT DATALEKKEN 

Vanaf 25 mei 2018: verzwaarde meldplicht en melden betrokkenen alleen bij 

hoog risico 
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 Een datalek of vermoeden daarvan? Bel of mail direct de IT servicedesk. 

 
      
 
 
     servicedesk.it@vu.nl  
 

 
 

+31 20 59 80000 
 
 
 

 
  

 
 

MELDPLICHT DATALEKKEN 
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1. Persoonsgegevens of niet?  
2. Hoe risicovol is de gegevensverwerking? Gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

(PIA)  
• speciale categorieën persoonsgegevens?  
• nieuwe technologieën?  
• aard 
• omvang 
• context  
• doeleinden 

3. Wettelijke grondslag: toestemming of gerechtvaardigd belang? 
4. Zijn de doelen welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd? 
5. Zijn de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt? 
6. Welke maatregelen moeten worden genomen om de betrokkenen alle noodzakelijke 

informatie te verstrekken?  
7. Welke technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 

persoonsgegevens te beveiligen?  
8. Wat moet contractueel worden geregeld?  

 
 

 
 

KORTE CHECKLIST  



Vrije Universiteit Amsterdam 

VRAGEN 

  Petra Tolen       Tom Paffen  

  p.m.tolen@vu.nl      t.h.g.paffen@vu.nl 

  020 5986144       020 5985047 
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1. Is sprake van persoonsgegevens? B. Janssen is accountant en houdt van voetbal. 
2. Is sprake van persoonsgegevens? M. Janssen is vioolbouwer en woont in Utrecht. 
3. Ook bij publiceren van informatie over een groep moet rekening worden gehouden met privacy. 
4. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens is voldoende om de privacy te waarborgen. 
5. Gegevens van overledenen mogen vrij worden gebruikt. 
6. Een transcriptie van een interview valt onder Wet bescherming persoonsgegevens. 
7. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkenen. 
8. Een naam en adres zijn normale, niet-gevoelige persoonsgegevens. 
9. Het is verboden om gegevens over iemands geloof of etniciteit te verwerken. 
10. Bij wetenschappelijk onderzoek mogen bijzondere persoonsgegevens altijd worden gebruikt. 
11. Als een brugklasdocent toestemming geeft voor een enquête-onderzoek en de brugklassers doen 

vrijwillig mee, dan mogen hun persoonsgegevens worden verwerkt. 
12. Het opslaan van persoonsgegevens in de cloud mag als de beveiliging in orde is. 
13. Persoonsgegevens mogen niet langer dan 5 jaar worden bewaard. 
14. Wanneer iemand zijn toestemming intrekt, mogen zijn persoonsgegevens niet verder worden 

verwerkt. 
15. Het doorgegeven van persoonsgegevens aan de VS is nooit toegestaan.  

 
 
 
 
 

QUIZ 

    


