Checklist 3: Welke informatie moet u verstrekken aan de
betrokkene?
U verzamelt de gegevens bij de betrokkene zelf Wanneer u de gegevens bij de betrokkene
zelf verzamelt, dan moet u tenminste de volgende informatie verstrekken bij de verkrijging:
















uw identiteit en uw contactgegevens, of de contactgegevens van uw
vertegenwoordiger;
indien u een functionaris voor de gegevensbescherming hebt aangesteld, de
contactgegevens van deze functionaris;
de doelen waarvoor u persoonsgegevens verwerkt;
de grondslag waarop u de verwerking baseert;
wanneer u de verwerking baseert op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’: wat uw
gerechtvaardigd belang is;
de eventuele ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens;
in geval van verstrekking aan derde landen: - of er een adequaatheidsbesluit van de
Commissie bestaat, - of passende waarborgen zijn getroffen, welke dit zijn en of hier
een kopie van kan worden verkregen, dan wel waar die waarborgen kunnen worden
geraadpleegd;
de bewaartermijn, of als dat niet mogelijk is de criteria voor het bepalen ervan;
de rechten van de;
in het geval van toestemming, dat de betrokkene die toestemming altijd weer kan
intrekken;
dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen over uw verwerking bij de
Autoriteit Persoonsgegevens;
of het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of noodzakelijk
is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst, of de betrokkene
verplicht is die gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet
verstrekken van die gegevens voor de betrokkene;
in geval van geautomatiseerde besluitvorming, nuttige informatie over de
onderliggende logica, het belang van de verwerking en de verwachte gevolgen van
die verwerking voor de betrokkene.

Verder moet alle andere informatie worden verstrekt die noodzakelijk is om tegenover de
betrokkene een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen. U moet zelf bepalen
welke aanvullende informatie naast deze verplichte elementen het eventueel zou betreffen.
Als u de persoonsgegevens voor andere doelen verder gaat verwerken, moet u de
betrokkene opnieuw informeren over dat nieuwe doel en opnieuw alle hierboven genoemde
informatie verstrekken, behalve voor zover de betrokkene al van die informatie op de hoogte
is.
U verkrijgt de gegevens buiten de betrokkene om Wanneer u gegevens verzamelt buiten de
betrokkene om, dan moet u in beginsel dezelfde informatie verstrekken als wanneer u de
gegevens van de betrokkene zelf heeft gekregen. Het enige dat u moet toevoegen is de bron
waaruit de persoonsgegevens zijn verkregen. Als de bron van de informatie niet kan worden
vastgesteld dient u algemene informatie over de herkomst te verstrekken.
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