


2. VERWERKINGEN



Wat zijn verwerkingen?

Verwerkingen zijn bewerkingen of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingen inventariseren
Het is van belang bij het inventariseren van de verwerkingen stil te staan bij eventuele afdelingen en hun
verwerkingen binnen de organisatie. Deze kunnen zijn:
• Human resources (werving en selectie, personeelsbeheer m.b.t. lonen, personeelsbeheer m.b.t. ziekte, etc.)
• Sales (prospectie nieuwe klanten, offerte sturen, klantenbeheer, etc.)
• Aankoop (prospectie nieuwe leveranciers, offerte opvragen, leveranciersbeheer, etc.)
• Boekhouding (factureren, opvolging debiteuren, betalingen uitvoeren, etc.)
• Marketing (versturen van nieuwsbrieven, website, direct mailing, etc.)
• …
Ofwel kies je ervoor om elke verwerking uit te werken of verwerkingen te bundelen. Belangrijk is goed na te
denken in welke processen persoonsgegevens worden verwerkt en deze op te lijsten. Betrek daarom steeds
meerdere mensen van de organisatie bij de inventarisatie van de verwerkingen.
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WOORDJE UITLEG VOORAF: 



We starten met het aanpassen van de 
bedrijfsgegevens, door op [aanpassen] te 
klikken. We hebben
het bedrijf hier “Dummiebedrijf” genoemd.  

Hierdoor komen we in het onderdeel [Beleid] 
terecht:
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Allereerst zitten we in het subonderdeel [Identificatiegegevens] en kunnen we aan de slag.
In het onderdeel “Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking” geef je aan wie (een persoon) binnen je
organisatie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Dat kan de CEO zijn bijvoorbeeld.
Via de knop [nieuwe persoon] maak je de verantwoordelijke persoon aan en je klikt op [opslaan]:
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Je vult de verdere gegevens aan, waaronder het adres, de postcode, de plaats en het land.
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Indien je organisatie een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is / heeft, dan geef je de gegevens van die 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in (naam organisatie, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres en 
contactpersoon). 
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Daarna ga je naar “Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (DPO)”. 
Vooreerst moet je gaan bepalen of je organisatie een DPO nodig heeft. Bij twijfel kan je ons bellen op 0800-62 
608. Indien je organisatie een DPO aanstelt / aangesteld heeft (behorend tot het personeel of een externe
DPO), dan geef je diens gegevens in. 
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Daarna ga je naar “Gegevens 
bedrijf / organisatie” en vul je de 
ontbrekende gegevens aan. 

TIP: Probeer zo volledig mogelijk te 
zijn. 

Let op: Opslaan hoeft niet. Het systeem 
slaat automatisch op. 
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Ga vervolgens naar het onderdeel 
[Personen]. 

Hier hoef je niet al je personeelsleden te 
vermelden.

Daarentegen kan je meerdere personen 
aanmaken die bijvoorbeeld verantwoordelijk 
zijn binnen een bepaald departement voor 
de verwerking van persoonsgegevens.

Je kan deze personen ook in het platform 
laten inloggen op voorwaarde dat hun 
mailadres in toegevoegd. Om hen toegang 
te geven verwijzen we naar het hoofdstuk 
“Account en inloggen”. 

Nadat we deze personen hebben 
toegevoegd krijgen we volgend scherm: 
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Daarna kan je ervoor kiezen om ofwel:
• Eerst alle activiteiten / verwerkingen te definiëren of
• Activiteit per activiteit / verwerking per verwerking af te werken.

Wij adviseren om eerst alle activiteiten / verwerkingen te definiëren, maar daar ben je zelf uiteraard vrij in.

Om alle activiteiten / verwerkingen te definiëren keer je terug naar het onderdeel [Dataregister] en je voegt
bijkomende activiteiten / verwerkingen toe.

Wanneer je alle activiteiten / verwerkingen hebt gedefinieerd (in de handleiding houden we het bij 1 activiteit, m.n.
“facturatie aan klanten”), ga je in het onderdeel [Dataregister] klikken op een activiteit / verwerking om deze af te
werken:
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TOT SLOT: 



De volgende stap is stap 3: categorieën van betrokkenen



VRAGEN?
BEL: 0800 62 608


