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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 Meer zeggenschap over eigen persoonsgegevens en de

verwerking hiervan
 Meer verantwoordelijkheid voor organisaties.

 En daarmee ook voor jou! 
 

Risico op een boete tot 4% van jouw jaaromzet als je er niet aan voldoet!
 

Wat zijn
persoonsgegevens?

 Alle gegevens die zijn te herleiden
naar een persoon, zoals:

  

Hoe verzamel jij
Persoonsgegevens?

 Als artiest verzamel je persoonsgegevens,
bijvoorbeeld:

  
 Voor- en achternaam

 Adresgegevens
 Telefoonnummer

 Emailadres
 

rondom boekingen
 via jouw website

 bij cd verkoop
 om nieuwsbrieven te versturen

 bij het crowdfunden
 van jouw bandleden, crew en

vrijwilligers
 

IP-adres
 Cookies
 

MET WIE DEEL JIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

Dropbox
 

Boekhouder
 

Mailchimp
 

Boekhoudprogramma
 

Google
 

Management
 

Website
 

Overeenkomst
 

Expliciete toestemming gekregen
 

16

 

Aantonen voor welk doel je toestemming hebt
 Aantonen wanneer je toestemming hebt gekregen

 

Extra toestemming van ouders nodig bij jongeren onder de 16
 

Voor de uitvoering van de overeenkomst
 Voor bijkomend doel expliciete toestemming nodig

 

Wanneer  mag je  deze  gegevens  gebruiken?
 Je moet aan één van de zes wettelijke grondslagen voldoen. Als artiest heb je

voornamelijk met deze twee te maken:
 

INVENTARISEER
 WELKE

 PERSOONSGEGEVENS 
 JIJ AL HEBT

 EN WAAR 
 DEZE STAAN

  
-  

 Adressenbestand opschonen
 

Verwerkersovereenkomsten
 

schema verwerkingen
 

Plan  voor Gegevens beveiliging
 

Privacy statement
 

..DEZE DOCUMENTEN
 

HOE Voldoe je aan de AVg?
 

GEBRUIK DEZE 
 ALS BASIS VOOR..

privacy statement
 Je bent verplicht een privacy statement te hebben als je persoonsgegevens verzamelt. 

 

Zet deze op jouw website. Zo is deze zichtbaar voor iedereen en je kan ernaar verwijzen
op de plekken waar je om expliciete toestemming vraagt. 

 

DEZE  PUNTEN  moet  je  hierin  benoemen:
 Jouw bedrijfsnaam en contactgegevens

 Welke gegevens leg je vast?
 Waarom verzamel je deze gegevens?

 Hoelang bewaar je deze gegevens?
 Hoe kan iemand deze gegevens inzien, 

 

Benoem dat toestemming ingetrokken

Benoem dat een klacht ingediend kan 
 

Wie ontvangen van jou persoonsgegevens 
 en waarom?

 Worden gegevens aan andere landen
 verstrekt?

 

worden bij Autoriteit Persoonsgegevens
 

wijzigen en verwijderen?
 

kan worden
 

Hoe ga je om met gegevens van personen
 onder de 16?

 Welke cookies worden er geplaatst 
 en waarom?

 

Voorbeeld:
 
tres.nl en

 
hosting2go.nl

 

Plan  gegevensbeveiliging
 Hoe heb je de persoonsgegevens beveiligd? En wie kunnen hierbij? Maak een overzicht.

 

De meeste persoonsgegevens
komen binnen via de mail en jouw
website. Is dit veilig? Dit kan je
controleren!

 

Test jouw mailadres hier
 Pak de verbeterpunten op

 

Werk altijd via een beveiligde verbinding. Geen openbare hotspot!
 

Verplicht https gebruiken
 

Pak de verbeterpunten op
 

Test jouw website hier
 

verwerkingsschema
 

Deze gegevens zet je hierin:
 Jouw bedrijfsnaam en contactgegevens

 Welke gegevens categorieën je verwerkt
 Met welk doel je deze gegevens verwerkt
 Met wie je deze gegevens deelt

 De bewaartermijn van deze gegevens
 met motivatie

 Of het bijzondere gegevens zijn
 Hoe de gegevens beveiligd zijn

 (verwijzen naar beveiligingsplan mag)
 

Bijzondere gegevens:
 Dit zijn persoonsgegevens die extra gevoelig

zijn, verzamelen hiervan kan de privacy van
iemand ernstig beïnvloeden.

 Bijvoorbeeld: geloofsovertuiging, ras,
politieke voorkeur, gezondheidsgegevens etc.

 
Voor het verzamelen van deze gegevens
moet je aan veel extra voorwaarden
voldoen. In deze infographic wordt hier
verder niet op ingegaan. 

 

Je kan dit schema zelf maken in Excel. 
 Je kan ook een template gebruiken, bijvoorbeeld van whitewire.be of

 
cofian.nl

 

verwerkersovereenkomst
 

Verwerkers
 verantwoordelijke

 

persoonsgegevens
 

jij
 

Delen
 

o
 N
 T
 V
 A
 N
 G
 E
 N
 

Verwerkers
 

Boekhouder
 

Mailchimp
 

Boekhoudprogramma
 

Google
 

Management
 

Website
 

Dropbox
 

Afspraken  in  overeenkomst
 Waarom worden gegevens verwerkt

 Welke gegevens worden verwerkt
 Van welke groepen personen worden

 gegevens verwerkt
 Hoe worden de gegevens beveiligd

 Waar worden gegevens opgeslagen
 Hoelang worden gegevens bewaard
 Hoe worden gegevens teruggegeven
 Welke sub-verwerkers worden

 ingeschakeld
 Hoe wordt omgegaan met 

 datalekken
 Geheimhouding

 Aansprakelijkheid
 

Als ontvanger ben jij verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens. Ook als je deze deelt met
een verwerker. 

  
Jij moet met de verwerker een
verwerkingsovereenkomst afsluiten.

 

De privacycompany.eu heeft een modelovereenkomst ontwikkeld die je mag gebruiken!
 

overeenkomst. Klik hiernaast op een picto
 

Mailchimp
 

Dropbox
 

Google 
 Analytics
 

Google 
 Drive

 

OneDrive
 

Veel grote verwerkers maken zelf een 
 

om te lezen hoe deze verwerker het regelt.
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adressenbestand  
 opschonen
 

Nieuwsbrieven versturen mag alleen naar
personen die hiervoor expliciete toestemming
hebben gegeven. 

  
Voor elk adres moet je kunnen aantonen:

 Adresgegevens van voor 25 mei
 Deze mag je blijven gebruiken als je 

expliciete toestemming hebt. Je moet
voldoen aan de punten hiernaast.

 

Dat je toestemming hebt gekregen
 Wanneer je toestemming hebt gekregen

 Waarvoor je toestemming hebt gekregen
 

Toestemming geven is een duidelijke actie. 'Ja-
ik-wil'-vakjes mogen niet standaard
aangevinkt zijn.

 
Vraag ook om toestemming via
een mail met een bevestigingslink
erin. Dit zorgt voor een bestand
met werkende adressen en
duidelijk aantoonbare
toestemming. 

 

Mail je bestand met daarin een link zoals
'ja, ik wil de nieuwsbrief blijven ontvangen'

 Verwijder alle adressen uit je bestand
waarvoor je geen expliciete toestemming
hebt gekregen

 
Nadeel: je adresbestand kan flink slinken

 Voordeel: je houdt een actieve achterban over
 

Heb je deze toestemming niet? Dan moet je
het adresbestand opschonen.

 

Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie in deze infographic. Jij bent zelf
verantwoordelijk om de juiste informatie te verzamelen en de benodigde acties te ondernemen om op 25 mei 2018 te
voldoen aan de eisen van de AVG.Kom je er niet uit, dan kan je altijd een jurist inschakelen om je verder op weg te helpen. 

 

Autoriteit persoonsgegevens
 

Bronnen  en  meer  informatie:
 

kvk.nl
 frankwatching.com

 

Handleiding algemene verordening 
 

AVGInfographic TRES
 Privacy statement TRES

 hosting2go.nl
 whitewire.be

 cofian.nl
 privacycompany.eu

 tijdvooreensite.nl/
 www.charlotteslaw.nl

 rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl
 

gegevens bescherming
 

 
 

    
 .

 

 
 
 
    .
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Disclaimer
 

 
 

    
 .

 

 
 

    
 .

 

https://tres.nl/wp-content/uploads/2017/12/Privacy-statement-.pdf
https://e.hosting2go.nl/3/4/1671/1/4YqWxCYoWldDg-jILH5jKyzbI9yK08Oh4A8K8c3eDHQJFbqLE-fl6_PCWZvowswq?utm_source=blog&utm_medium=button&utm_campaign=160915-privacyverklaring
https://www.internet.nl/test-mail/
https://www.internet.nl/test-site/
https://whitewire.be/templates/
https://www.cofian.nl/informatie/downloads/
https://www.privacycompany.eu/files/Format%20Verwerkersovereenkomst%20Standaard.pdf
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
https://www.dropbox.com/security/GDPR
https://www.tijdvooreensite.nl/google-verwerkersovereenkomst/
https://www.google.com/intl/nl/cloud/security/gdpr/
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/FAQ
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/xD9DKIaAtnOEALw_wcB
https://www.frankwatching.com/archive/2017/05/22/de-cookiewet-wijzigt-in-2018-dit-zijn-de-gevolgen-voor-je-website/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://tres.nl/
https://tres.nl/wp-content/uploads/2017/12/Privacy-statement-.pdf
https://e.hosting2go.nl/3/4/1671/1/4YqWxCYoWldDg-jILH5jKyzbI9yK08Oh4A8K8c3eDHQJFbqLE-fl6_PCWZvowswq?utm_source=blog&utm_medium=button&utm_campaign=160915-privacyverklaring
https://whitewire.be/templates/
https://www.cofian.nl/informatie/downloads/
https://www.privacycompany.eu/files/Format%20Verwerkersovereenkomst%20Standaard.pdf
https://www.tijdvooreensite.nl/google-verwerkersovereenkomst/
http://www.charlotteslaw.nl/
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
mailto:info@jame.nu
https://www.instagram.com/jochebed_neuteboom/
https://www.facebook.com/www.JAME.nu/
http://www.jame.nu/
http://www.jame.nu/

