Checklist advies DPO
1. Situatie en context

(→ door de DPO en de verwerkingsverantwoordelijke)





Toepasselijke wet- en regelgeving
Organisatie
Beschrijving van de verwerking

2. Analyse et advies

(→ door de DPO ; het is een goede praktijk om ook te melden wanneer een bepaald principe of recht
niet van toepassing is, zo wordt aangetoond dat het werd geëvalueerd en komt dit ten goede aan
documentatieplicht)



Rechtmatigheid & behoorlijkheid (AVG, art. 5.1.a)
 Bij gerechtvaardigd belang: inclusief ‘balance test’ en argumentatie;
 Bij wettelijke verplichting: verwijzing naar de toepasselijke wetgeving;
 Bij algemeen belang: verwijzing naar de taak in de toepasselijke
wetgeving waarvoor de verwerking noodzakelijk is;
 Bij toestemming: evaluatie/advies over de voorwaarden van toestemming,
vb. recht intrekken toestemming







Doelbinding (AVG, art. 5.1.b)
Minimale gegevensverwerking (AVG, art. 5.1.c)
Juistheid (AVG, art. 5.1.d)
Opslagbeperking (AVG, art. 5.1.e)
Analyse van de verwerking(en) (o.a. AVG, art. 24.1 en art. 39.2)
 Categorieën van persoonsgegevens
(Vb. Rijksregisternummer/nationaal nummer, bijzondere categorieën van
persoonsgegevens, contactgegevens, financiële gegevens, … )
 Categorieën betrokkenen
(Vb. Intern (vb. medewerkers), extern (vb. klanten))
 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profiling
 Andere aspecten inzake aard, omvang en context van de verwerking



Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (AVG,
art. 25)
Risicobeheer en Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (o.a. AVG, art. 24
en 35)
(Vb. Analyse waaruit blijkt dat een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig
is of niet; het resultaat van de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling, eventueel
kan hier een verwijzing worden gemaakt naar het veiligheidsbeleid of andere
documentatie hierover, …)
Beveiliging van de verwerking (o.a. AVG, art. 32 en art. 24.1-2)
(Eventueel kan hier ook een verwijzing worden gemaakt naar het veiligheidsbeleid
of andere documentatie hierover.)
 Maatregelen inzake vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid;
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Maatregelen inzake externe relaties (zowel binnen als buiten de EER) en
verantwoordingsplicht (vb. verwerkersovereenkomst, regeling
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, ...);
Andere maatregelen (vb. gedragscode, certificatie, …);
Gegevenslekbeheer, inclusief melding aan de toezichthoudende autoriteit
en eventueel mededeling aan de betrokkene(n)

Rechten van betrokkenen (AVG, art. 12-23)
(Per recht kan het aangewezen zijn om enerzijds te evalueren of het van toepassing
is en anderzijds hoe ervoor wordt gezorgd dat dit wordt gefaciliteerd.)
 Transparantie en informatieplicht (AVG, art. 4.1.a en art. 12-14)
 Recht op inzage en kopie (AVG, art. 15)
 Recht op wijziging of rectificatie (AVG, art. 16)
 Recht op wissing of recht op vergetelheid (AVG, art. 17)
 Recht op beperking van de verwerking (AVG, art. 18)
 Kennisgevingsplicht
ontvanger
bij
rectificatie,
wissing
en/of
verwerkingsbeperking (AVG, art. 19)
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG, art. 20)
 Recht van bezwaar (AVG, art. 21)
 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming (AVG, art. 22)
 Recht intrekken van toestemming (AVG, art. 7.3)
 Beperkingen (AVG, art. 23)

3. Beslissing

(→ door de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker)

4. Uitvoering

(→ door de verwerkingsverantwoordelijke/verwerker)

5. Evaluatie

(→ door de DPO)
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