Bijlage 7. checklist privacyverklaring

I. Algemeen
Je organisatie moet de betrokkenen informeren over de verwerking van persoonsgegevens in je
organisatie. Daarnaast moet je alle betrokkenen informeren over hun rechten inzake privacy.
Beide zaken licht je toe in je privacyverklaring.
Je moet daarbij in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm
communiceren.
Vermeld in je privacyverklaring dat je organisatie zich houdt aan de regels van de GDPR.
(En zorg ervoor dat je dat effectief uitvoert.)

II. Welke items komen aan bod in de privacyverklaring
Een privacyverklaring geeft duidelijk weer:
• met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt
• welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan
• welke rechten een betrokkene kan uitoefenen.
De belangrijkste elementen van een privacyverklaring zijn:
•
•
•

de identiteit van je organisatie
welke persoonsgegevens worden verzameld

•

toelichting bij de legaliteit van de gegevensverwerking (o.a. verwijzing naar een van de legitie-

doel van de verwerking van persoonsgegevens
me doelstellingen die de GDPR vooropstelt maar ook bv. verwijzing naar de rechtsgrond als je
je baseert op een wettelijke verplichting, zoals een decreet)

•

wie de ‘ontvangers’ zijn van de verzamelde persoonsgegevens

•

hoe lang de gegevens opgeslagen worden of wat de criteria zijn voor het bepalen van die ter-

•
•
•
•

mijn
bron waar de persoonsgegevens verkregen zijn
mededeling van de rechten van de betrokkenen
beheer en beveiliging
ingeval aanwezig: het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering ), nuttige
info over de onderliggende logica en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene

II.1. Identiteit van de organisatie
• naam plus adres zetel organisatie
• vermelding naam, telefoonnummer en email contactpersoon
• (als van toepassing) vermelding naam DPO + telefoonnummer + e-mailadres (+ adres wanneer
dit niet hetzelfde is als het adres van de organisatie, bv. als externe)
II.2. Welke persoonsgegevens worden verzameld
‘De organisatie verzamelt je naam, adres, e-mailadres, …’

II.3. Doel verwerking persoonsgegevens:

De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om:
• haar diensten te kunnen verlenen
• het aanbod en content te kunnen analyseren en verbeteren
• leden op de hoogte te houden van het aanbod via een nieuwsbrief,…
• …
II.4. toelichting legaliteit gegevensverzameling
In je privacyverklaring deel je duidelijk mee of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke verplichting, een contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten. Of dat de verwerking alleen gebeurt na de uitdrukkelijke en actieve toestemming
van de betrokkene. Geef ook mee of de betrokkenen verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als hij ze niet verstrekt.

II.5. Wie zijn de ‘ontvangers’ van de verzamelde persoonsgegevens?
(Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven? )
Geef aan wanneer je organisatie gegevens doorgeeft aan derde partijen, welke informatie aan wie
wordt doorgegeven en met welk (wettelijk) doel.
Als je organisatie gebruik maakt van geautomatiseerde gegevensverzameling (bv. cookies), tracking, Google Analytics, cloudsystemen… licht je dit ook toe in je privacyverklaring.
Informeer duidelijk wanneer je organisatie het voornemen heeft om persoonsgegevens door te geven aan een derde land (buiten de EU) of een internationale organisatie. Geef duidelijk mee aan
wie welke gegevens, met welk doel en voor hoe lang worden doorgegeven.
II.6. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Geef duidelijk mee hoe lang de gegevens worden opgeslagen of wat de criteria zijn voor het bepalen van de termijn.
II.7. Wijze van het verkrijgen van persoonsgegevens?
Op welke manier verzamelt de organisatie de gegevens
• de gegevens worden verkregen via de betrokkene
• de gegevens worden verkregen via derden (bron persoonsgegevens meedelen plus vermelden of het om openbare bronnen gaat)
• verzamelt de organisatie ook gegevens van -16 jarigen ? (meedelen hoe je die gegevens
krijgt: toestemming ouders, voogd,…)
Maak je gebruik van cookies? Geef dit duidelijk aan. Cookies kunnen namelijk ook persoonsgegevens bevatten.
II.8. Mededeling rechten betrokkenen
Verzoeken om inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van toestemming (voor de toekomst), klacht bij de commissie

II.8. Beheer en beveiliging
• Geef aan hoe de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en in welke procedures je organisatie daarvoor voorziet.
• Geef weer hoe de gegevens van de betrokkene worden beveiligd.
• Geef mee op welke wijze de betrokkene op de hoogte blijft van mogelijke updates in de privacyverklaring
Als er sprake is van profilering moet dit gemeld worden in de privacyverklaring en geef je mee wat
de gevolgen daarvan zijn.
Profilering: geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij bepaalde persoonlijke
aspecten van een natuurlijk persoon geëvalueerd worden op basis van persoonsgegevens met de
bedoeling bepaalde zaken te analyseren of voorspellen zoals: beroepsprestaties, betrouwbaarheid, voorkeuren, interesses, economische situatie, locatie, verplaatsingen,…

