
� De GDPR Checklist

Is uw bedrijf klaar voor de GDPR?

Overloop deze checklist en ontdek of uw bedrijf klaar is voor de GDPR!

U weet dat u aansprakelijk zult zijn voor de schade die door de verwerking is veroorzaakt, indien

u uw verplichtingen van deze verordening niet nakomt?

u buiten of in strijd met de instructies van de verantwoordelijke heeft gehandeld? 

Is er een Data Protection Officer (DPO)?

Zijn de gegevens die u verwerkt beschermd door middel van encryptie?

Is uw privacy policy aangepast (transparantie)? Staat daarin het volgende:

hoe lang u de data bijhoudt?

wat u doet met de data?

wat het doel is van gegevensverwerking? 

wie de DPO is?

wat er gebeurt als zich problemen voordoen? 

hoe betrokkenen hun data kunnen opvragen en inkijken?

dat betrokkenen recht hebben om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit?

Is uw verzoek om toestemming expliciet? (privacy by design)

Is uw privacy-beleid helder, toegankelijk en in eenvoudige woorden opgesteld?

Is het standaard dat gegevensverwerking enkel met de minimum aan vereiste data gebeurt? 

Kan de betrokkene te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken? (bv. door uitschrijven)

Is er een logboek waarin de verwerkingsactiveiten (welke gegevens worden waar, hoe en 

waarom bewaard?) van gegevens bijgehouden wordt? 

Heeft u een crisisplan waarin beschreven staat wat moet gebeuren, hoe het moet gebeuren en 

wie het zal uitvoeren indien zich problemen voordoen met gegevens? (bv. hacking)

Kunt u het crisisplan binnen de 72 uur uitvoeren?

Heeft u vaste procedures ingesteld voor wanneer betrokkenen hun gegevens willen wissen, 

inkijken, aanpassen of verplaatsen? 

Heeft u een vaste procedure in het geval gegevens buiten de EU worden verplaatst?

Breng betrokkenen op de hoogte van de risico’s van zo’n verplaatsing.

U beschikt over een legitieme basis om gegevens te verplaatsen naar rechtsgebieden die 

niet erkend zijn als voorzieners van toereikende gegevensbescherming. 
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Zijn ook uw oude gegevens GDPR-proof?

Wis gegevens die u niet meer nodig heeft.

Label gegevens die u wil houden, maar niet zult gebruiken.

Encrypteer gegevens die u wel nog wil gebruiken.

Breng de betrokkenen op de hoogte van uw nieuwe privacy policy en vraag opnieuw 

toestemming voor het gebruik van hun gegevens. Vertel ook waarvoor u hun gegevens 

gebruikt en de mogelijkheid om te zeggen waarvoor wel en waarvoor niet hun gegevens 

mogen gebruikt worden. (bv wel voor contactdoeleinden, maar niet voor 

marketingdoeleinden)
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