
Stroomdiagram toetsing op rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 
 

 

 

                                                                                                                     Nee                                                                                  Nee 

                                                                                                                     

                                                                                 Ja                                                                                    Ja 

                                                                                                    

                                                                                                                       Nee     Nee 

         Ja 

 

 

                                                                   Ja 

                                                                                                                                                   
                                                                                                         

                                                                                                          Nee                                                                              Nee 
 
                                                                                                          
                                                                                                             

                                                                                                                                                                        Ja 

                                                                                 Ja 

                                                                                  
                                                                                                                                                                        Ja 

                                                                                                                                            

                                                                                                                        Nee                                                                             Nee 

                                                                               

                                                                                                 

                                                                   Ja                                                                                    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Ja                                                                                    Nee 

                                                                    Ja                                                                                  

                                                             

                                                                                 Nee                                                                                Ja  

 

 

                                                                                                                      Nee                                                                                Nee 

 

 

 

                                                                                 Ja                                                                                     Ja 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       Nee                                                                                   Ja 

 

 

 

                                                                                 Ja Nee 

 

 

 

 

            

                      Aangeboden door:  www.faassejuridischedienstverlening.nl      E: jan@faassejd.nl     T: 06 823 722 06 

 

AVG niet van toepassing Gewone 

persoonsgegevens? 

Voldoende informatie 

over o.a. het doel en de 

grondslag?  

Doelbinding? 

Individuele bezwaar-

mogelijkheid  (verzet)? 

 

Het verwerken van de 

persoonsgegevens kan plaatsvinden  

De rode lijnen zijn acties die de 

verwerkingsverantwoordelijke moet uitvoeren om de 

verwerking te kunnen aanvangen / voortzetten.  

Proportionaliteit: is het middel 

proportioneel t.o.v. de privacy-

belangen van de betrokkene? 

Subsidiariteit: kan het doel met een 

minder ingrijpend middel worden 

verwezenlijkt? 

Art 5 lid 1c AVG 

Het doel van de verwerking en de 

grondslag waarop de verwerking 

plaatsvindt  moeten concreet en 

duidelijk zijn omschreven. 

Art 13 AVG 

 

Voldaan aan 

Behoorlijkheidsbeginsel 

 

Verenigbaar met 

oorspronkelijke doel? 
Verwerking t.a.v. afwijkend  

doel  staken 

Afwijken van het doel is alleen 

mogelijk als de doelen met elkaar 

verenigbaar zijn qua samenhang, 

gevoeligheid van de gegevens etc. 

Art  5 lid 1b AVG  

 

Gegevensminimalisatie en 

gegevensbeveiliging, juistheid, 

opslagbeperking, integriteit, 

vertrouwelijkheid, en  transparantie 

t.o.v. de betrokkene zijn aspecten 

van behoorlijkheid. De betrokkene 

dient geïnformeerd te worden over 

o.a. het recht op bezwaar, inzage, 

correctie, vergetelheid en het 

beperking van de verwerking op 

verzoek van de betrokkene. 

Artikel 5 en 12 t/m 18 AVG 

Grondslag  gerecht- 

vaardigde belangen? 

 

Voldaan aan propor-

tionaliteits- en subsidi-

ariteitstoets?    

 

a        

Prevaleert gerecht-

vaardigd belang boven  

individueel belang? 

 

Andere grondslag van 

toepassing? 

 

Verwerking t.a.v. betrokkene staken of 

beperken.  Verdere verwerking van de 

eventueel  reeds verzamelde 

persoonsgegevens alleen mogelijk met 

toestemming van de betrokkene 

 

 

 

Het gerechtvaardigde belang is in 

de meeste gevallen de enige 

grondslag voor het verwerken van 

persoonsgegevens bij de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst. 

Art 6 lid 1 AVG  

 

 

Een betrokkene kan individueel 

gegrond bezwaar maken tegen de 

gemaakte belangenafweging. 

Art 21 AVG 

Verwerking beperken?  

Verdere verwerking van de eventueel  

reeds verzamelde persoonsgegevens 

alleen mogelijk met toestemming van 

de betrokkene 

 

Verwerking onrechtmatig. 

Verwerking beëindigen en 

grondslag aanpassen. 

Behoorlijkheidsaspecten aanpassen 

 

Informeren 

 

De verwerking kan op deze grondslag 

plaatsvinden als voldaan wordt aan de 

behoorlijkheidsbeginselen.   

Ander minder ingrij-

pend middel kiezen om 

het doel te bereiken? 

 

Verwerking onrechtmatig. 

Verwerking beëindigen. 

Persoonsgegevens zijn alle 

gegevens die betrekking hebben op 

een identificeerbare of geïdentifi-

ceerde levende natuurlijke persoon.  

Art 4 lid 1 AVG  

Het verwerken van bijzondere 

persoonsgegevens zoals ras, 

gezondheid, biometrische, religie of 

vakbondslidmaatschap is verboden, 

tenzij bij wet geregeld. Art 9 AVG 

 

Bijzondere 

persoonsgegevens? 

 

Verwerking alleen 

mogelijk als hierin een 

wet voorziet 

Verwerking onrechtmatig. 

Verwerking beëindigen. 
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