PROTOCOL BETROKKENEN

Wie
De betrokkene is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt. De
Verwerkingsverantwoordelijke is de partij onder wiens verantwoordelijkheid persoonsgegevens van de
betrokkene worden verwerkt.

Wat
De betrokkene heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verschillende rechten met
betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens: te weten het recht op inzage, rectificatie en aanvulling,
vergetelheid en dataportabiliteit.

Hoe
Ieder betrokkene kan te allen tijde een verzoek tot inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid en
dataportabiliteit
doen.
Een
verzoek
is
vormvrij
en
kan
dus
schriftelijk,
per
e-mail of telefonisch worden gedaan.

4 weken
U dient het verzoek van de betrokkene binnen 4 weken in te willigen. Indien dat niet mogelijk is,
bijvoorbeeld vanwege een wettelijke plicht dan wel om dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is
geworden, dient u dat binnen 4 weken gemotiveerd mede te delen aan de betrokkene. Let op: eerder
verleende toestemming door de betrokkene aan het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens kan op ieder
moment weer worden ingetrokken. Als een betrokkene het verzoek elektronisch indient, moet u ook
elektronisch reageren. Tenzij de betrokkene u vraagt om op een andere manier te reageren. U mag in
principe géén kosten berekenen. Maar kunt u bewijzen dat een verzoek ongegrond of buitensporig is
(veelvuldig herhaalde verzoeken van één persoon)? Dan mag u een redelijke administratieve vergoeding
vragen. Of het verzoek weigeren.
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I.

Het recht op inzage (artikel 15 AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun
persoonsgegevens. Ze hebben het recht om u te vragen welke gegevens u van hen heeft. Ze mogen u ook
vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.
Bij inzageverzoeken moet u ook laten weten:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Waarom u bepaalde gegevens verwerkt.
Welke soorten persoonsgegevens u verzamelt.
Indien van toepassing: aan welke organisaties u de persoonsgegevens doorgeeft. Dit geldt ook voor
gegevens die u doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.
Hoe lang u de persoonsgegevens bewaart. Als u dat niet precies kunt aangeven, moet u duidelijk
kunnen maken welke criteria u hanteert om een bewaartermijn te bepalen.
Welke privacy-rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen,
aanvullen of wissen, om u te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te
maken als u hun persoonsgegevens verwerkt.
Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien van toepassing: van welke organisatie u persoonsgegevens heeft ontvangen als u deze niet
zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
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II.

Het recht rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste
persoonsgegevens te laten aanpassen (rectificatie) en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen
(vervolledigen). In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. U bent er
verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u verwerkt juist zijn. En dat u deze gegevens
actualiseert als dat nodig is.
Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor u die verwerkt, onjuist? Dan bent u verplicht om
alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als iemand u
erop wijst dat zijn gegevens niet kloppen. Of onvolledig zijn.
Derde partijen informeren
Hebt u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet u de aangepaste
of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet u
ook vertellen welke organisaties u op die manier heeft geïnformeerd.
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III.

Het recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op
vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens
moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
Voorwaarden recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van
toepassing:
▪ Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de
organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
▪ Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het
gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
▪ Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG
een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de
rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de
persoonsgegevens te verwerken.
▪ Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen
wettelijke grondslag is voor de verwerking.
▪ Wettelijk bepaalde bewaartermijn
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
▪ Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website
(‘dienst van de informatiemaatschappij’).
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en
overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de
beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen,
om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat
de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of
reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
U moet het recht op vergetelheid ook toepassen op digitale back-upbestanden. Vraagt iemand u om zijn
gegevens te wissen? Dan moet u zijn persoonsgegevens dus ook zo snel mogelijk uit uw back-ups
verwijderen.
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Het recht op vergetelheid geldt niet in navolgende gevallen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te
oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardige grondrechten zijn;
De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen.
De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van
algemeen belang uit te oefenen.
De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid.
De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.
De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.
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IV.

Het recht op dataportabiliteit (artikel 20)

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen het recht op
dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
In de AVG (artikel 20) heet dit het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat mensen het recht
hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.
Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde
soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere
organisatie.
Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat
het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een
overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.
Onder gegevens die een organisatie verwerkt om een overeenkomst uit te voeren, vallen bijvoorbeeld ook
de titels van boeken die iemand in een webwinkel heeft gekocht of de liedjes die diegene heeft beluisterd
via een muziekstreamingdienst.
Vanaf 25 mei 2018 kunnen uw klanten gebruikmaken van hun recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u
dus vanaf deze datum verzoeken kunt krijgen van uw klanten om hun persoonsgegevens beschikbaar te
stellen. U bent dan wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.
U kunt zich hierop voorbereiden door alvast na te denken over hoe u de gegevens beschikbaar gaat stellen.
Bijvoorbeeld via een tool waarmee uw klanten hun gegevens direct op een beveiligde manier kunnen
downloaden.
Ook moet u ervoor zorgen dat uw klanten hun gegevens direct kunnen doorgeven aan een andere
organisatie. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een application programming interface (API), waarmee u een
verbinding mogelijk maakt tussen uw systeem of applicatie en dat van een andere partij.
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