
Sinds 25 mei 2018 hebben we te maken met 
privacywetgeving die voor heel Europa geldt: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Om compliant te worden aan de AVG 
is het van belang precies te weten welke 
persoonsgegevens uw organisatie verwerkt. 
Niet alleen is het bewerken, maar ook het 
opslaan (waar?), het doel van de verwerkingen 
(waarom?) en het delen (met wie?) van gegevens 
is belangrijk om inzichtelijk te hebben. Kunt u 
eenvoudig antwoord geven op deze vragen? 

Een compleet overzicht van uw verwerkings-
activiteiten: de basis van uw privacyprogramma

Verwerkingsregister

Stappenplan

Het uitpluizen van de organisatie op zoek naar de 
persoonsgegevens kan een hele kluif zijn, zeker als er niets 
op papier staat. Een project op zichzelf en daarmee een 
belasting op de privacy officer en de werkgroep. Naast 
een inventarisatie van de gegevens is ook de juridische 
toets van belang: worden de gegevens wel rechtmatig 
verwerkt? Wanneer is uw verwerkingsregister compleet 
en voldoet het aan de wettelijke eisen? Besteed de opzet 
van uw verwerkingsregister uit en houdt zo tijd over voor 
privacy ondersteuning van uw organisatie! 

Een compleet overzicht als basis voor uw AVG programma. 
Door middel van interviews met medewerkers van 
uw organisatie door een van onze privacyexperts 
inventariseren we niet alleen de gegevens, maar voeren 
we direct een juridische toets uit op verwerking. Processen 
waarbij onrechtmatig gegevens worden verwerkt, of op 
onjuiste manier worden gerapporteerd worden door dit 
register inzichtelijk. 

• Ingevuld verwerkingsregister: een solide basis 
voor uw AVG programma;

• Juridische toets op al uw verwerkingen;

• Bruikbaar model waarmee u zelf verder kunt.

Het verwerkingsregister bestaat uit 3 stappen.
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Complete inventarisatie en toets

Voordelen

Dankzij onze ruime ervaring met verwerkingsregisters 
hebben we een pragmatisch register samengesteld 
waarmee u gemakkelijk uit de voeten kunt. Het register 
geeft niet alleen een inventarisatie van gegevens per 
proces weer, maar ook o.a. de rechtmatigheid van de 
verwerking, derde partijen, gebruikte applicaties en 
beveiligingsmaatregelen.


