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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

25 mei 2018 van kracht

Waarom de AVG

 Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor 
zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. 
Hun privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. 

 Toestemming
Er moet toestemming zijn verkregen (van bruidsparen) om 
persoonsgegevens te verwerken. Dat moet je kunnen 
bewijzen en, de toestemming moet ook net zo makkelijk 
in te trekken zijn
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Nieuwe privacyrechten

Mensen krijgen door de AVG een aantal aanvullende rechten.

 Recht op vergetelheid
het recht om een organisatie te vragen om 
persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij ook 
eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan 
alle andere organisaties die deze gegevens van deze 
organisatie hebben verkregen.

Nieuwe privacyrechten

 Recht op dataportabiliteit
Straks hebben mensen (onder bepaalde voorwaarden) het 
recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een 
standaardformaat te ontvangen. Zo kunnen ze hun 
gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier 
van dezelfde soort dienst. 
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Verantwoordingsplicht

Als organisatie/bedrijf heb je meer verplichtingen bij het 
verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk 
op de verantwoordelijkheid van de organisatie/bedrijf.

 Verantwoordingsplicht wil zeggen dat je moet kunnen 
aantonen dat je de juiste organisatorische en technische 
maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. 

Waar zou je aan kunnen denken

Een soort privacyverordening maken

 Toestemming van het bruidspaar voor gebruiken van hun gegevens

 Overzicht maken waar je de gegevens voor gebruikt

 Hoe lang bewaar je de gegevens

 Hoe bewaar je ze

 Zijn ze veilig opgeslagen

 Hoe ga je ze vernietigen

 Gebruik van hun gegevens (bijvoorbeeld in een blog)

 Gegevens die je doorgeeft als je bijvoorbeeld niet zelf een 
huwelijk kunt voltrekken
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Snelle checklist
Je website beveiligen 

 (https > groen slotje)

 Een veilig wachtwoord gebruiken

 Je website backuppen

Contact en inschrijfformulieren aanpassen

 Je mag alleen nog vragen om gegevens die je nodig hebt om je 
werk te kunnen doen. Uitleggen waarom je gegevens nodig 
hebt. 

 Je privacyverklaring via je website zichtbaar maken

 Bezoekers op akkoord laten klikken als ze een formulier invullen

Snelle checklist (vervolg)

Vastleggen welke gegevens je verzamelt

 Noteer welke gegevens je verzamelt

 Noteer waarom je de gegevens verzamelt

 Noteer hoe lang je ze verzamelt

Leg standaardprocedures vast

 Leg vast hoe je te werk gaat in geval van een datalek

 Noteer hoe je jouw website veilig houdt

 Noteer wat je doet als iemand verwijdering van zijn/haar 
persoongegevens vraagt
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Snelle checklist (vervolg)

Gebruik geen noreply e-mailadres

Stel een privacyverklaring op

 Maak een nieuwe pagina aan voor de privacyverklaring

 Plaats een duidelijke link naar de verklaring

Gezamenlijk AVG opstellen

Op dit moment bekijkt Matrimonium of

 We een algemene AVG voor trouwambtenaren kunnen 
laten opstellen

 Of we dit gesponsord kunnen krijgen

 En zo niet, of het betaalbaar is

EN
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Aansprakelijkheidsverzekerning

We zijn ook aan het kijken of we een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering kunnen aanbieden. 


