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Checklist-AVG voor het MKB, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen
Met deze checklist, die u wordt aangeboden door Faasse Juridische Dienstverlening,
controleert u eenvoudig of uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de voorwaarden
van de AVG.

O

U heeft een Verwerkingsregister. Dit register is een inventarisatie van de
persoonsgegevens van medewerkers, klanten of leden die u structureel verwerkt en geeft
inzicht in het doel, de grondslag, bewaarlocatie, bewaartermijn, beveiliging etc. van deze
verwerking(en).

O

Doelbinding. U gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze
heeft verkregen of verzameld.

O

Geldige grondslag. U verwerkt de persoonsgegevens op een geldige grondslag.

O

Privacyverklaring. U heeft uw medewerkers geïnformeerd over de categorieën persoonsgegevens die u van hen verwerkt of laat verwerken inclusief het doel, de bewaartermijnen, etc

O

Privacy Policy. U heeft op uw website een privacyverklaring staan, of kunt deze in ieder
geval op verzoek van een klant of lid verstrekken. Hiermee informeert u de klant of het lid
op welke wijze zijn persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onrechtmatige verwerking en op
welke wijze u voldoet aan de behoorlijkheidsbeginselen: recht op inzage, correctie, wissen,
etc.

O

Verwerkersovereenkomst. Als de persoonsgegevens in uw opdracht door derden worden
verwerkt sluit u met deze verwerker een verwerkingsovereenkomst af. Dit kan het geval zijn
bij facturatie of salarisadministratie door een extern administratiekantoor, het versturen van
folders, opslag in de Cloud, etc.

O

Toegangsbeveiliging. U heeft aantoonbare maatregelen genomen om de
persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking, verlies en datalekken te beveiligen:
toegang en verwerking door daartoe geautoriseerde medewerkers, software en
antivirussoftware up to date, back-up, etc.

O

U vraagt vooraf toestemming indien de wet dit vereist: bijvoorbeeld bij gebruik van foto’s of
het gebruiken van persoonsgegevens voor direct-marketing.
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O

U heeft een procedure hoe te handelen bij datalekken. Wat doet u als bijvoorbeeld een
klanten- of ledenlijst op straat komt te liggen of per vergissing via e-mail naar onbevoegden
is verstuurd? Een vermiste laptop of geheugenstick?

O

U werkt aan bewustwording en gedrag bij uw medewerkers of verenigingsleden ten aanzien
van de bescherming van persoonsgegeven binnen uw organisatie.

Als u alle punten kunt afvinken dan is uw onderneming, stichting of vereniging goed op weg om
te voldoen aan de privacyregelgeving. Extra acties hierin zijn waarschijnlijk niet nodig. Toch is
het altijd goed om eens een externe audit uit te laten voeren.
Als u niet alle punten heeft kunnen afvinken dan loopt uw bedrijf, vereniging of stichting risico’s.
Deze risico’s kunnen vergaand zijn:
 Met het publiekelijk bekend worden van onrechtmatige verwerking of datalek loopt uw
bedrijf, stichting of vereniging imagoschade op met alle mogelijke gevolgen van dien;
 Betrokkenen (klanten of leden) kunnen een melding van onrechtmatige verwerking doen
bij de landelijk toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens;
 De Autoriteit Persoonsgegevens kan naar aanleiding van de melding onderzoek doen
en:
o u opdracht geven maatregelen te nemen;
o u berispen en de resultaten van het onderzoek publiceren: naming and shaming;
o u een bestuurlijke boete opleggen tot € 20 mln of 4% van uw wereldwijde
jaaromzet.
Het advies van Faasse Juridische Dienstverlening:
Neem niet het risico op onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf,
stichting of vereniging. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn
tot een natuurlijke levende persoon. Onder onrechtmatige verwerking verstaat de AVG alle
handelingen met persoonsgegevens die niet conform de AVG plaatsvinden. De risico’s die u
neemt kunnen u en uw klant of lid een enorme schade toebrengen.

Faasse Juridische Dienstverlening wenst u, uw bedrijf, stichting of
vereniging, een privacy-bestendige toekomst toe.
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