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Register van de Verwerkingsactiviteit
In het kader van de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR) is het verplicht om een register bij
te houden met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens.
Eerst even kort een aantal belangrijke definities om te bepalen wanneer je een register moet
invullen.
Je werkt met persoonsgegevens? Dat is iedere informatie betreffende een persoon die
rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.
Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een
intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens,
een online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, …
Let op, de combinatie van een aantal gegevens kan leiden tot iets wat men ‘small cell’ noemt.
Bijvoorbeeld: In jouw bestand staat van bepaalde personen ‘leeftijd’, ‘dienst waar men werkt op de
VUB’ en ‘statuut van de werknemer’. Deze gegevens samen kunnen leiden tot identificatie van een
persoon. Dit zijn dan persoonsgegevens en de bepalingen van de GDPR zijn van toepassing.
Persoonsgegevens van overleden personen vallen niet onder de toepassing van de GDPR maar, let
op, de persoonsgegevens van zijn nabestaande natuurlijk wel.
Is wat ik doe een verwerking? Een verwerking is iedere bewerking 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;
Verwerk je dus persoonsgegevens aan de VUB, dan moet je dit register invullen. Om dit
dataregister te kunnen opstellen is per verwerking volgende informatie is nodig:
•

Naam van de verwerking

•

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? (stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Dit zal meestal VUB zijn)
o

•

•

VUB of andere instelling?

Wie is de verwerker?
o

Naam van de dienst/afdeling die de verwerking uitvoert.

o

Naam van de contactpersoon bij de verwerker

Wie is de procesverantwoordelijke?
o

Naam van de dienst/afdeling die verantwoordelijk is voor de verwerking
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•

In welk informatiesysteem wordt de verwerking uitgevoerd?
o

Naam van het informatiesysteem

o

Plaats waar de data worden opgeslagen

•

Wat is het doel van de verwerking?

•

Wat is de schaal van de verwerking?
o

•

•

Groot of klein?

Van wie worden persoonsgebonden data verwerkt?
o

Bv. Personeelsleden, studenten, alumni, abituriënten, enz.

o

Geef aan of het hierbij gaat om kwetsbare personen, bv. kinderen <16 jaar

Welke soorten data worden er verwerkt?
o

Duid de desbetreffende categorie(ën) aan en geef eventueel een nadere omschrijving

A. Identificatiegegevens

N. Opleiding en vorming

B. Financiële bijzonderheden

O. Beroep en betrekking

C. Persoonlijke kenmerken

P. Rijksregisternummer / ID-nr sociale

D. Fysieke gegevens

zekerheid

E. Leefgewoonten

Q. Raciale of etnische gegevens

F. Psychische gegevens

R. Gegevens over het seksuele leven

G. Samenstelling van het gezin

S. Politieke opvattingen

H. Vrijetijdsbesteding en interessen

T. Lidmaatschap van een vakvereniging

I. Lidmaatschappen

U. Filosofische of religieuze overtuigingen

J. Gerechtelijke gegevens

V. Beeldopnamen

K. Consumptiegewoonten

W. Geluidsopnamen

L. Woningkenmerken

Z. Andere categorie van gegevens

M. Gegevens betreffende de gezondheid

•

Welke is de bewaartermijn voor deze data?

•

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking?
o

Wettelijke verplichting: Er is een wettelijke verplichting tot het verwerken van de
persoonsgegegevens

o

Contract: Er is een contractuele basis voor het verwerken van de persoonsgegevens

o

Toestemming: Er is een expliciete toestemming van de betrokkene voor het verwerken van de persoonsgegevens

o

Vitaal belang betrokkene: Het verwerken van de persoonsgegevens is van vitaal
belang voor de betrokkene

o

Gerechtvaardigd belang: De verwerkingsverantwoordelijke heeft en gerechtvaardigd belang voor het verwerken van de persoonsgegevens
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o

een opdracht van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen

•

•

Met welke instellingen wordt er bij de verwerking persoonsgebonden data gedeeld?
o

Naam van de instellingen waarmee data wordt gedeeld

o

Gaat deze informatie naar het buitenland?

Opmerkingen
o

Geef eventueel extra informatie over deze verwerking

Graag komen we eens langs om samen deze vragen te overlopen en het register in te vullen.
Indien je ondertussen vragen hebt mail gerust naar dpo@vub.be
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