
AVG… ook uw zorg?



AVG Quiz 1

Ik mag als organisatie alle gegevens van een betrokkene verzamelen zolang 
hij/zij hier maar toestemming voor geeft. 

Juist Onjuist 
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Ik mag als organisatie alle gegevens van een betrokkene verzamelen zolang 
hij/zij hier maar toestemming voor geeft. 

Juist Onjuist 

Niet alle gegevensverwerkingen zijn toegestaan op basis van toestemming, zo 
mag je bijvoorbeeld enkel een BSN verwerken als je hiervoor een wettelijke 
grondslag hebt. 

Verder mag je niet meer gegevens verzamelen dan nodig en ook niet langer 
bewaren dan nodig voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld.



AVG Quiz 2

2. Betrokkenen hebben altijd het recht om een verzoek in te dienen om hun 
persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren en om deze te wissen. 

Juist Onjuist 
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3. Betrokkenen kunnen eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken. 

Juist Onjuist
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2. Betrokkenen hebben altijd het recht om een verzoek in te dienen om hun 
persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren en om deze te wissen. 

Juist Onjuist 

3. Betrokkenen kunnen eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken. 

Juist Onjuist

Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens in te 
zien, te laten corrigeren en om reeds verstreken toestemming altijd weer in te 
trekken. 

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat jij een bepaalde reden hebt om dit 
verzoek niet nu al uit te voeren, denk aan bijvoorbeeld een wettelijke 
bewaarplicht waardoor je niet alle gegevens nu al kunt wissen.



AVG Quiz 4

Welk van onderstaande gegevens zijn (bijzondere) persoonsgegevens die 
vallen onder de reikwijdte van de AVG?

1. Telefoonnummer / IP-nummer / E-mailadres / Kenteken 

2. Inkomen Geloofsovertuiging 

3. Lichaamslengte / Kleur ogen / Vingerafdruk

4. Alles wat hierboven staat 
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Welk van onderstaande gegevens zijn (bijzondere) persoonsgegevens die 
vallen onder de reikwijdte van de AVG?

1. Telefoonnummer / IP-nummer / E-mailadres / Kenteken 

2. Inkomen Geloofsovertuiging 

3. Lichaamslengte / Kleur ogen / Vingerafdruk

4. Alles wat hierboven staat 

De AVG geeft aan dat alle informatie die direct over iemand gaat, ofwel 
naar deze persoon te herleiden is, onder de term persoonsgegevens valt. 
Het moet hierbij wel over een natuurlijk persoon gaan. Gegevens van 
overleden personen of van organisaties zijn dus geen persoonsgegevens.
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De AVG geldt voor:

1. voor zorggroepen

2. huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten

3. Alles hierboven
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De AVG geldt voor:

1. voor zorggroepen

2. huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten

3. Alles hierboven

De AVG geldt voor alle partijen die persoonsgegevens 
verwerken. 

Dus niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten 
verenigingen en instellingen, groot en klein. 

Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale 
(sport)verenigingen en liefdadigheidsinstellingen.
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Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in.

Wat betekent AVG eigenlijk?

• Autoriteit Veiligheidsgegevens 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Algemeen Verdrag Gegevensbescherming 

• Autoriteit, Veiligheid en Gegevensbescherming 
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Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in.

Wat betekent AVG eigenlijk?

• Autoriteit Veiligheidsgegevens 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Algemeen Verdrag Gegevensbescherming 

• Autoriteit, Veiligheid en Gegevensbescherming 

De nieuwe Europese privacywetgeving, die onze huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens gaat vervangen, heet in het Nederlands de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het Engels de General Data 
Protection Regulation (GDPR).



AVG Quiz 7

Je hebt een CV ontvangen van iemand die graag binnen jouw organisatie wilt 
werken, maar die je op dit moment hebt afgewezen omdat je een betere 
kandidaat voor de functie hebt gevonden.

Welke stelling is waar?

1. Het CV moet je verwijderen als er géén actieve sollicitatieprocedure 
meer loopt 

2. Je mag het CV zo lang als je wilt bewaren, aangezien je deze vrijwillig heb 
ontvangen 

3. Je mag het CV 1 jaar bewaren óf je moet specifiek toestemming vragen 
om deze langer dan 1 jaar te bewaren. 

4. Het CV moet altijd 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure 
verwijderd worden, tenzij de betrokkene toestemming geeft 
om het CV langer te bewaren. 
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Je hebt een CV ontvangen van iemand die graag binnen jouw organisatie wilt 
werken, maar die je op dit moment hebt afgewezen omdat je een betere 
kandidaat voor de functie hebt gevonden.

Welke stelling is waar?

4. Het CV moet altijd 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure 
verwijderd worden, tenzij de betrokkene toestemming geeft om het CV 
langer te bewaren. 

Een organisatie dient de sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde 
van de sollicitatieprocedure te verwijderen. Wel kan de betreffende persoon 
toestemming geven om de gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat 
er mogelijk op een later tijdstip een passende functie vrijkomt. Een termijn 
van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is 
hiervoor redelijk. 
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Een datalek moet:

1. Altijd intern gedocumenteerd worden (in een zogenoemd 
datalekkenregister). Ook als je dit datalek niet gaat melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen omdat het lek geen 
risico inhoudt voor de betrokkenen. 

2. Alleen gemeld worden als het een relatief groot datalek betreft. 

3. Altijd gemeld worden. 

4. Altijd gemeld worden en altijd intern gedocumenteerd worden. 
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Een datalek moet:

1. Altijd intern gedocumenteerd worden (in een zogenoemd 
datalekkenregister). Ook als je dit datalek niet gaat melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen omdat het lek geen 
risico inhoudt voor de betrokkenen. 

2. Alleen gemeld worden als het een relatief groot datalek betreft. 

3. Altijd gemeld worden. 

4. Altijd gemeld worden en altijd intern gedocumenteerd worden. 

Of je een datalek wel of niet moet melden, hangt af van de ernst van het 
datalek. Je hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens als dit leidt tot een risico voor betrokkenen.
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Een datalek moet uiterlijk binnen 

• 48 

• 72 

uur na het ontdekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens mits dit 
datalek leidt tot een risico voor de betrokkenen.
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Een datalek moet uiterlijk binnen 

• 48 

• 72 

uur na het ontdekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens mits dit 
datalek leidt tot een risico voor de betrokkenen.

Een datalek moet uiterlijk binnen 72 uur na het ontdekken gemeld worden bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens als dit datalek leidt tot een risico voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen.



AVG Quiz 10

Moet een datalek ook altijd aan de betrokken perso(o)n(en) worden gemeld?

1. Ja, echter hangt het van de ernst van de situatie af hoe je dit meldt (via 
een aangetekende brief of e-mail/telefoontje). 

2. Nee, alleen als het datalek waarschijnlijk een hoog risico voor de 
betrokkenen teweeg kan brengen. 

3. Ja, dat moet in alle situaties officieel gemeld worden (via een 
aangetekende brief). 

4. Nee, alleen als het imagoschade voor de betreffende organisatie kan 
opleveren. 
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Moet een datalek ook altijd aan de betrokken perso(o)n(en) worden gemeld?

2. Nee, alleen als het datalek waarschijnlijk een hoog risico voor de 
betrokkenen teweeg kan brengen. 

Een datalek hoeft niet aan de getroffen personen gemeld te worden wanneer 
de gelekte persoonsgegevens onleesbaar zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 
wanneer de persoonsgegevens adequaat versleuteld zijn of wanneer je de 
gegevens op afstand kunt verwijderen van bijvoorbeeld een gestolen laptop, 
voordat deze inzichtelijk zijn geweest voor een onbevoegde. 

Je moet er dan wel zeker van zijn dat niemand de gegevens heeft kunnen 
inzien. 

Als verantwoordelijke draag jij hiervoor de bewijslast. 


