Lijst met definities

Versie 1.0 januari 2015
Dit document bevat een lijst met verschillende privacy en gegevensbescherming gerelateerde definities die u kunt hanteren bij gebruik van alle documenten van
het project Implementatie Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Initiatiefgroep Privacy. In de tabel vindt u een overzicht van de
termen, wat zij betekenen en een niet limitatieve opsomming van voorbeelden.

Term

Betekenis

Voorbeelden

Persoonsgegeven

Elke vorm van gegevens die indirect of direct informatie over een natuurlijk
persoon verschaffen, waarbij deze natuurlijke persoon te identificeren is.

Directe persoonsgegevens
(feiten):
Voornaam/achternaam, geboorte
datum, adres gegevens,
geslacht, identificatienummer/
code, vingerafdruk, foto, IQ

Indirecte
persoonsgegevens
(herleidbare feiten):
Schoolresultaten,
locatiegegevens, IP
adres, arbeidsgegevens

Bijzonder
persoonsgegeven

Gevoelige persoonsgegevens, die door de wetgever extra zijn beschermd.

Ras, godsdienst, gezondheid, politieke overtuiging, seksuele
geaardheid, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijk verleden

Verwerking

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot een
persoonsgegeven

Verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen,
samenbrengen, koppelen, wissen, vernietigen

Betrokkene

Een individueel en natuurlijk persoon op wie bepaalde persoonsgegevens
betrekking hebben, dan wel van wie bepaalde persoonsgegevens worden
verwerkt.

Studenten/scholieren, medewerkers, alumni, patiënten,
deelnemers aan onderzoek
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Verantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor verwerking
van persoonsgegevens vaststelt.

College van bestuur, bestuurder

NB. In het geval van het model Beleid Verwerking Persoonsgegevens wordt
met verantwoordelijke altijd het college van bestuur bedoeld
Bewerker/
verwerker

Een natuurlijke of rechtspersoon aan wie de verantwoordelijke enige vorm
van verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed.

Clouddiensten, administratieve dienst

NB. De verantwoordelijke blijft in dit geval degene die het doel voor
verwerking vaststelt.
Derde

De natuurlijke of rechtspersoon, die geen betrokkenen, verantwoordelijke of
bewerker is, of op enige manier onder gezag van een verantwoordelijke of
bewerker valt, maar wel gemachtigd is de gegevens te verwerken.

Partner universiteit, DUO, belastingdienst

NB. Dit is niet in alle gevallen hetzelfde als een gebruiker/ontvanger van een
persoonsgegeven, in welk geval wel sprake kan zijn van een
gezagsverhouding.
Toestemming

Elke vrije, specifieke, of informatie berustende en uitdrukkelijke wilsuiting
waarmee een betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden
verwerkt.

NB. Toestemming kan alleen schriftelijk worden verkregen.
Kind

Ieder persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.

Datalek

Persoonsgegevens die in handen vallen van een derde persoon/partij die
geen toegang heeft/hebben of geen toegang is verleend tot die gegevens.

Privacy Impact
Assessment

Een tool dat helpt bij het identificeren van privacy risico’s en de handvaten
levert om deze risico’s te verkleinen tot een acceptabel niveau.
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Doel van de
verwerking

Een precieze en duidelijke omschrijving van een doel of verschillende
samenhangende doeleinden, waarmee de verantwoordelijke tot uitdrukking
brengt waarvoor hij de persoonsgegevens verwerkt.

NB. Deze doeleinden dienen voorafgaand aan verwerking te worden
vastgesteld en bekendgemaakt.
Privacy by design

Het beheer van de gehele levenscyclus van persoonsgegevens, vanaf het
verzamelen tot het verwerken en verwijderen, waarbij stelselmatig aandacht
wordt besteed aan allesomvattende waarborgen m.b.t. nauwkeurigheid,
vertrouwelijkheid, integriteit, fysieke veiligheid en verwijdering van de
persoonsgegevens.

NB. Het idee is dat bij uitvoering van een PIA de resultaten daarvan worden
meegewogen in de ontwikkelingen van de te nemen maatregelen en
procedures voor verwerking van persoonsgegevens.

3/3

