
1

Grondslag en doelbinding >
Je mag alleen persoonsgegevens verwerken als er grondslag en doelbinding aanwezig zijn.
Zorg dat je helder hebt wat de vraag is en welke persoonsgegevens je daarvoor nodig hebt. Kom je er 
niet uit? Zoek dan hulp bij de juiste mensen in je organisatie (privacy jurist, privacy officer of een FG).

art. 5 en 6 AVG
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Wat moet je doen als je persoonsgegevens gaat gebruiken? Als het gaat om gegevensverwerkingen waar 
persoonsgegevens worden verwerkt neem dan dit privacy stappenplan als leidraad. Je mag pas starten met 
de verwerking van persoonsgegevens als stappen 1 tot en met 5 zijn afgerond.

Uitvoeren Privacy Quickscan >
Hier stel je vast of er een DPIA nodig is. De Privacy QuickScan beoordeelt of een verwerking een hoog risico 
vormt. Als een verwerking een hoog risico vormt dan is het uitvoeren van een DPIA een verplichting.

art. 35 AVG
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Uitvoeren DPIA >
Hier inventariseer je de risico’s en formuleer je 
de maatregelen die de risico’s afdekken. 
Implementeer de maatregelen.

art. 35 AVG
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Toepassen Privacy by Design Framework
Volg de stappen uit het framework Privacy by Design.

art. 25 AVG

Hoog risico
Laag risico
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Opname in register van verwerkingen
Neem de verwerking op in het register van verwerkingen. 

art. 30 AVG
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Start verwerking
Langs de FG geweest voor een laatste check? Dan mag je de verwerking starten. 

art. 5 en 6 AVG
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Beheer en wijzigingen
Bij beëindiging van de verwerking verwijder je de verwerking uit het register van verwerkingen. Bij 
wijzigingen in de verwerking of één keer in de drie jaar controleer je of de DPIA nog actueel is. Pas 
waar nodig de DPIA aan.

art. 5 en 6 AVG

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Wilt u meer weten over het verwerken van persoonsgegevens? Of heeft u 
andere privacyvraagstukken? Neem dan contact op met Tobias. 
tobias.van.oerle@mxi.nl
06 12 63 39 48

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken
https://mxi.nl/dpia
https://mxi.nl/dpia
mailto:tobias.van.oerle@mxi.nl
https://mxi.nl/privacy/privacy-by-design-framework



