BEGRIPPENLIJST
Enkele termen en begrippen uit de GDPR:
Verwerkingsverantwoordelijke:
• De verwerkingsverantwoordelijke stelt doel en middelen vast van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is
meestal directie of bestuur.
• De verwerkingsverantwoordelijke moet toezien op de naleving van de GDPR.
• De verwerkingsverantwoordelijke heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de verwerker
maatmaatregelen treft die nodig zijn om aan de meldplicht voor datalekken te kunnen voldoen. Zowel de
verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke zijn samen eindverantwoordelijk, maar de focus ligt bij de
verwerkingsverantwoordelijke.

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming (FG), meestal de ICT-manager, CIO of kwaliteitsmanager, is een persoon die
door en namens de verwerkingsverantwoordelijke van de organisatie is aangesteld voor de integratie, uitvoering,
handhaving en controle van het privacy- en ICT gebruiksbeleid. De functionaris is niet zelfstandig verantwoordelijk
voor de verwerking van de persoonsgegevens. De functionaris heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen, voor
onder meer beveiliging, geheimhouding van gegevens en de rapportage naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Betrokkene
De betrokkene is degene van wie de persoons- of privacygevoelige gegevens verwerkt worden. Dit is dus een
persoon of organisatie waarop deze gegevens betrekking hebben.

Verwerker
• De verwerker is degene die de verwerking van persoonsgegevens uitvoert (in opdracht van de
verwerkingsverantwoordelijke).
• Een interne verwerker is iemand die meestal direct onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke valt.
Dit kan bijvoorbeeld een interne ICT-medewerker zijn.
• Een externe verwerker is iemand die de verwerking uitvoert, zonder aan rechtstreeks gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke te zijn onderworpen. Dit kan bijvoorbeeld een externe ICT-dienstverlener zijn,
zoals een cloud- of SaaS-provider, of een salaris- of boekhoudkantoor.

Graag in contact met ons?
Stuur een bericht naar: contact@yoursafetynet.com
of bezoek de website.
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