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Inhoudsopgave
De FG heeft een bijzondere positie. Hij heeft 2 petten op en dat maakt hem
juridisch tot een vreemd figuur.
Enerzijds is hij onderdeel van de organisatie waar hij werkt of die hem in huurt.
Vanuit die verantwoordelijkheid informeert en adviseert hij proactief over de
verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het
creëren van bewustzijn bij medewerkers.
Anderzijds is de FG onafhankelijk van de verwerkersverantwoordelijke (de
directie/ het management). Hij heeft de gedelegeerde taak om namens de
Autoriteit Persoonsgegevens toezicht te houden op de verwerking van
persoonsgegevens.
In deze White paper beschrijven we wanneer een FG verplicht is, welke eisen
aan hem gesteld wordt en hoe je de kwaliteit kunt borgen. Ter afsluiting geven
we een aantal tips aan FG’s die in de praktijk werkzaam zijn.
De Functionaris Gegevensbescherming wordt ook wel met het Engelse woord
Data Protection Officer (DPO) geduid.
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Wanneer verplicht?

De AVG stelt een FG verplicht voor:


Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens
verwerken. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid,
geloofsovertuiging en ras.

De AP heeft het begrip op grote schaal uitleg gegeven. Kleinschalige
gezondheidsverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten met minder
dan 10.000 patiënten in de praktijk zijn vrijgesteld van de benoeming van
een FG.
De verplichtingen uit de AVG gelden onverkort. Daarom kan het soms
toch handig zijn om een FG aan te stellen. Deze kan ondersteunen bij het
compliant maken van de praktijk aan de AVG en vragen van patiënten
beantwoorden.
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Een overheidsinstantie of publieke organisatie zijn, ongeacht de soort
gegevens die zij verwerken.
Gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en zorginstellingen hebben altijd
een FG.
Rechtbanken zijn vrijgesteld van deze verplichting
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Vanuit hun kernactiviteit op grote schaal individuen volgen of diens
activiteiten in kaart brengen.
Dit is de meest open definitie van de drie. Maar je moet daarbij onder
meer denken aan de volgende situaties.
 Een organisatie profileert mensen voor het maken van een risico
analyse bijvoorbeeld voor kredietverstrekking.
 Er is sprake van cameratoezicht, personeelsvolgsystemen en
monitoring van de gezondheid bijvoorbeeld via wearables.

Een externe FG: vaak beter
Een FG hoeft overigens niet in dienst te zijn van de organisatie. Er kan ook voor
gekozen worden om een externe functionaris gegevensbescherming in te
huren. Het voordeel hiervan is dat de extra privacy taken de medewerkers in de
organisatie niet belasten. Als de rol van FG aan een medewerker wordt
gegeven naast de bestaande werkzaamheden, schiet dit er nogal eens bij in
met alle risico’s van dien.
Een ander voordeel van een externe FG is dat de organisatie verzekerd is van
een goed kennis- en competentieniveau van de FG. Immers voor de parttime
ingehuurde FG is privacy en de AVG zijn dagelijks werk. Daardoor heeft hij
meer kennis dan degene die het erbij doet.
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Taken van en eisen aan de FG

Taken van de FG
De AVG somt vrij algemeen de taken op die een FG heeft.
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Actief betrokken bij de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens.
De FG kan verwerkersverantwoordelijke en verwerker actief informeren
of adviseren over de gegevensverwerking en de verplichtingen uit de
AVG



Creëren van privacy bewustzijn in de organisatie. Bijvoorbeeld door het
geven van training en distribueren van informatie.



Toezien op de naleving van de AVG, het eigen privacy beleid van de
organisatie door bijvoorbeeld het uitvoeren van audits.



Samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.



Functioneren als eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit
Persoonsgegevens.

In de praktijk zal de FG ook vaak belast zijn met het compliant maken van de
organisatie aan de AVG. Dat betekent dat tot zijn takepakket ook horen het
opstellen van het Register gegevensverwerking, privacyverklaring, datalekken
procedure etc.
In grote organisaties is er wel vaak de ruimte om de implementatie door een
andere functionaris uit te laten voeren. Hiermee wordt de situatie van “de
slager die zijn eigen vlees keurt, voorkomen.
In kleinere organisaties is de FG vaak een rol die iemand met een andere functie
erbij krijgt. In de praktijk leidt dat nogal eens tot conflicterende belangen en tot
onvoldoende ruimte om de kennis en competenties die bij het vak horen op
peil te krijgen dan wel te houden.

Eisen aan de FG

Met betrekking tot de competenties en bekwaamheidseisen die een FG moet
bezitten, geeft de AVG weinig concrete handvatten.
Het uitgangspunt, zo blijkt uit de toelichting op de AVG, is dat deze moeten
passen bij de gevoeligheid, complexiteit en hoeveelheid gegevens die een
organisatie verwerkt.
Daarnaast is in artikel 37 van de Verordening zelf opgenomen dat "een
functionaris gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn
professionele kwaliteiten, en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het
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gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn
vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen."
Kortom geen keiharde eisen aan de kennis en competenties van de FG maar
wel de verwachting dat hij voldoende kennis van zaken heeft om zijn rol goed
uit te kunnen oefenen.
De FG dient zich aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij/ zij
krijgt dan een nummer toegewezen en heeft daarmee toegang tot een speciaal
email adres bij de AP en een telefonische hulplijn.

Kwaliteitsborging
De AVG stelt dus geen keiharde eisen aan het kennisniveau van de FG.
In de praktijk bestaan er wel kwaliteitsborgingssystemen zodat met name de
organisaties die een externe FG inhuren, verzekerd zijn van een goede kwaliteit.
Allereerst is er de persoonscertificering door de International Association
Privacy Professionals (IAAP). Deze internationale organisatie leidt privacy
professionals op naar certificering: Certified International Privacy Professional
(CIPP). Zij hebben een aparte certificering voor Europa hiermee ben je
gecertificeerd voor de AVG: CIPP/E, waarbij de E staat voor Europe.
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De IAPP kent om de certificering te behouden ook de plicht van permanente
educatie. Elke CIPP-er dient elk jaar zijn opleidingspunten te behalen.
Alle adviseurs van DePrivacyGuru zijn meestal jurist maar in ieder geval CIPP/E
gecertificeerd.

Beroepsvereniging: Nederlands Genootschap Functionarissen
Gegevensbescherming
FG’s kunnen zich aansluiten bij het NGFG. Het NGFG is er voor FG’s, maar ook
voor privacy officers en andere privacy experts. Deze beroepsvereniging heeft
als doelstelling om kennisborging te waarborgen. Dat doet men door het
organiseren van bijeenkomsten en kennisnetwerkbijeenkomsten. Daarnaast
geeft zij adviezen en feedback op nieuwe regelgeving en andere
normenkaders.
Het NGFG werkt samen met haar Europese zusterorganisaties in de
Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO).
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Praktische tips voor FG’s
Zoals we boven al schreven is de FG een bijzonder figuur. Zijn in de AVG
vastgelegde taken zijn in wezen conflicterend.
Enerzijds is hij onderdeel van de organisatie waar hij werkt of die hem in huurt.
Als de rol van FG naast de andere werkzaamheden wordt uitgevoerd dan staat
hij vaak in een hiërarchische verhouding tot het management.
Anderzijds is de FG onafhankelijk van de verwerkersverantwoordelijke (de
directie/ het management) en is hij namens de Autoriteit Persoonsgegevens
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.
Bovendien is een veel kleinere organisaties de FG geen fulltime baan maar een
rol die een bestaande functionaris naast zijn andere taken en werkzaamheden
toebedeeld krijgt.
Bovenstaande maakt duidelijk dat FG al met al een complexe functie is. Wij
vervullen de rol van externe FG in verschillende organisaties. Op basis van onze
ervaring hebben we een aantal tips om de functie van FG tot een succes te
maken.

1. Houd de verantwoordelijkheid waar hij hoort.
De rol van FG is adviserend en controlerend. De directie of het Management is
de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
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De FG kan de verwerkersverantwoordelijke gevraagd of ongevraagd adviseren
over de privacyaspecten en – risico’s van de verwerkingen. Uiteindelijk ligt de
opvolging van deze adviezen bij de verwerkersverantwoordelijke, niet bij de
FG.
Zorg er voor dat je die rollen helder houdt en de verantwoordelijkheid voor de
verwerking van persoonsgegevens daar houdt waar hij hoort.
2. Betrek medewerkers bij privacy

Het risico van de bijzondere positie van de FG is dat hij min of meer los
van de organisatie komt te staan. Dat maakt het werk lastiger want juist
de medewerkers op de werkvloer weten het beste wat daar gebeurt en
kunnen een enorme hulp voor je zijn bij het beoordelen van risico’s voor
de verwerking. Benut dit potentieel door regelmatig de organisatie is te
gaan.

3. Maak bewustzijn tot speerpunt

De AVG benoemt het creëren van bewustzijn specifiek als taak van de
FG. Het is ook terecht dat de regelgeving hier zoveel nadruk op legt. Met
privacy bewuste medewerkers staat of valt je privacy beleid. Je kunt nog
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zo’n mooi privacy beleid hebben als de medewerkers steken laten vallen
dan blijft er van dit beleid weinig over. Werk daarom het liefst met een
programma om bewustzijn te creëren bij de medewerkers.
4. Benader privacy en de AVG vanuit de werkprocessen
Benader de privacyvraagstukken in de organisatie niet alleen vanuit de AVG.
Neem de werkprocessen als uitgangspunt bij het werk als FG. Bespreek die
processen met de medewerkers, laat ze zelf suggesties doen. Dan voelen ze
zich betrokken bij het onderwerp en kun je mogelijke veranderingen soepeler
voor elkaar krijgen.

5. Geen revolutie maar evolutie
Soms kan de AVG tot veranderingen in het werkproces noodzaken. Het proces
is met onvoldoende privacy waarborgen omkleedt. Dat vereist dus ook
aanpassing in de manier van werken van degene die persoonsgegevens
verwerkt.
Realiseer je dat je werk daarmee gaat grenzen aan verandermanagement. Voer
die verandering stapsgewijs door. Met kleine stapjes werk je naar het einddoel
toe: een werkproces dat voldoende waarborgen biedt voor de bescherming
van persoonsgegevens. Elke keer een kleine verandering werkt beter dan een
revolutie.
Dit geldt natuurlijk niet als er een acuut risico voor de organisatie, bijvoorbeeld
een reële dreiging op een datalek. Dan moet meteen fors ingegrepen worden
en lijkt je werk meer op crisismanagement.
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FG as a service
Wij leveren FG’s as a service. Voor een vast bedrag per maand heb je geen om
kijken meer naar privacy en de AVG. Je bent dan in één klap van al het gedoe
af. Afhankelijk van het type organisatie, de complexiteit, de soort gegevens die
verwerkt worden stemmen we af hoeveel inzet nodig is. Wij schrijven ons dan
tevens in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ondersteuning van de FG
Als je FG bent helpen we je graag met je werk.
Of het nu gaat om je werk uit handen nemen of om even sparren over een
inhoudelijke vraag of hoe je een bepaalde zaak moet aanpakken: wij staan voor
je klaar met raad en daad.
Onze inzet bepaal je zelf. Heb je een afgebakende hoeveelheid werk dan
maken we vooraf een prijsopgave, heb je er meer behoefte aan om af en toe te
sparren dan is onze Privacy Strippenkaart misschien iets voor jou.

Meer informatie: www.deprivacyguru.nl

info@deprivacyguru.nl

085-2223232
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