Privacyregels voor bedrijven en instellingen
•
•
•
•
•
•
•

transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte,
heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel
verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel
noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor
het beoogde doel
integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen
toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

Uitzonderingen
Gegevens mogen niet worden verwerkt tenzij er ten minste één wettelijke basis is om dit te doen:
De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een
of meer specifieke doeleinden.
•
•
•
•
•

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waar betrokkene deel van is
of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat hij een contract sluit.
Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de
verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere
natuurlijke persoon te behartigen.
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor
de uitoefening van officiële autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke.
Verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen die door de voor de
verwerking verantwoordelijke of door een derde worden behartigd, tenzij deze belangen
prevaleren boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die
bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind
is.

Krachtens de AVG is de voor de verwerking verantwoordelijke wettelijk verplicht de
toezichthoudende autoriteit zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen, tenzij het datalek
waarschijnlijk niet zal leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

