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Privacyverklaring

Projectplan (sjabloon)

Dit document geeft inzicht in de
verschillende onderdelen van een
privacyverklaring en bevat een
sjabloon voor het maken
van een privacyverklaring.  11a 11b

Inleiding
Een inleiding bij de AVG Routeplanner
voor woningcorporaties, met een
gebruiksaanwijzing.
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Een sjabloon dat helpt om een projectplan
op te stellen om op effectieve manier te
werken aan de onderdelen uit de
AVG Routeplanner die voor de eigen
organisatie relevant zijn.
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Cookieverklaring

2018

Nulmeting/ vragenlijst

25-5

Deze vragenlijst bevat vragen over
de huidige situatie in de organisatie,
gerelateerd aan onderwerpen uit
de Routeplanner. Aan de hand van
beantwoording van deze vragen kan
de richting van de eerste acties worden
vastgesteld om te bewegen richting
voldoen aan de privacywetgeving. 1

Privacybeleid
Een toelichting op de inhoud en de manier
waarop beleid kan worden ontwikkeld
en beschreven. Ook een voorbeeld
van een privacybeleid.
10a 10b

Dit document kan gebruikt
worden om te bepalen of een
cookieverklaring nodig is.
Daarnaast geeft het handvatten
voor het opstellen van een
cookieverklaring.
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Rechtmatigheid en risicoanalyse
Functionaris
gegevensbescherming

Dit document geeft een korte uitleg over het bepalen van de rechtmatigheid
van de gegevensverwerking en een risicoanalyse daarvan. Het document
dient als hulpmiddel om deze afwegingen en analyses te maken.
4

Dit document bevat een korte
uitleg over de functionaris
gegevensbescherming en enkele
overwegingen om er al dan niet
een aan te stellen.
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Bewustwording en interne communicatie
Dit document gaat in op het onderwerp Awareness, of Privacybewustzijn. Het legt uit wat de rol van privacybewustzijn is
voor een succesvol traject richting compliance.
Het behandelt ook het onderwerp Trainingen.
6a 6b 7

Klantrechten
Betrokkenen hebben onder de AVG
verschillende rechten. Dit document legt
uit welke dat zijn, en wat ze betekenen
voor de verantwoordelijke organisatie. 14

Checklist voor monitoring voortgang
De gebruiker kan dit sjabloon gebruiken om de voortgang
van het opstellen van de verschillende documenten van de
Routeplanner te monitoren en rapporteren.

Gegevensbescherming Effect Beoordeling (GEB)
Dit document gaat in op één van de vereisten onder de privacyverordening:
de verplichte beoordeling vooraf van een mogelijke hoog-risico verwerking,
ofwel de gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Geeft uitleg, een
checklist of GEB noodzakelijk is en een sjabloon.
5a 5b 5c

De gebruiker kan dit sjabloon gebruiken
om de afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker op een
goede manier vast te leggen in een
verplichte overeenkomst.
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Meldplicht datalekken
Dit document beschrijft hoe een
organisatie kan zorgen voor een juiste
en tijdige afhandeling van mogelijke
datalekken. Het beschrijft verschillende
rollen en fasen in het proces. Er is ook
een sjabloon opgenomen om
datalekken te registreren.
13a 13b

Verwerkersovereenkomst

Verwerkingenregister
Met dit sjabloon kan de gebruiker
een register van verwerkingen opbouwen.
Dat is één van de centrale
verplichtingen van de AVG.
3a 3b 3c

Convenant

scope van 5 jaar (2017-2022)

Let op! Uitvoering hoeft niet per se in deze
volgorde plaats te vinden. De volgorde
hangt af van de situatie en kan per corporatie
anders zijn. Het is ook mogelijk meerdere
onderdelen tegelijkertijd op te pakken.

Dit sjabloon helpt om te bepalen of
een convenant waarbij de verwerking
van persoonsgegevens een rol
speelt, voldoet aan alle eisen.
9

Tot 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Na deze datum
geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG Routeplanner
voor woningcorporaties is een hulpmiddel voor corporaties om zich voor te bereiden op
de invoering van de AVG. Deze infographic geeft een overzicht van alle onderwerpen
die in de AVG Routeplanner zijn uitgewerkt. Bij elke tussenstop staan cijfers die
corresponderen met de onderliggende documenten in de AVG Routeplanner.
Vraag de gehele uitgave aan via www.aedes.nl/digitalisering-en-informatisering.

Eindpunt 25 mei 2018
Eindpunt?

Nee. Privacy vraagt om blijvende aandacht.
Alleen zo blijft de corporatie voldoen aan de
wet- en regelgeving.

Tips voor blijvende compliance
Dit document uit de Routeplanner geeft tips
over hoe een organisatie blijvend compliant kan
blijven met de wet- en regelgeving op het gebied
van de bescherming van persoonsgegevens. 17

