
Bookmarks 
AP informatie 

AVG in een notedop 
1 A4 samenvatting van de AVG rechten en plichten. Publicatie van de autoriteit 
persoonsgegevens 

Brief over gebruik beeldmateriaal van leerlingen van de AP 
De AP beschrijft hoe de juiste toestemming kan worden verkregen en wat een 
afdoende beveiligingsmaatregel is. 

AVG guidelines  
Toegang tot documenten die de interpretatie van de wet toelichten. Bijvoorbeeld: aan 
welke eisen toestemming vragen moet voldoen. 

Regelhulp AVG van de AP 
10 stappenplan om je voor te bereiden op de AVG 

10 Stappenplan AVG 
Publicatie van de AP: de 10 belangrijkste stappen om je voor te bereiden op de AVG 

Startpagina over de AVG van de autoriteit... 

AVG wet 

Privazy plan overzicht van de wet AVG 
GDPR / AVG publicatie van de EU 

Publicatie van de EU van de vastgestelde wet in alle Europese talen 

Hulpmiddelen 

Stappenplan verwerkersovereenkomst Mailchimp en Google analytics 
Uitleg over hoe je een verwerkersovereenkomst voor gebruik van Google analytics en 
Mailchimp (nieuwsbrieven) afsluit 

White Wire checklist verwerkingsovereenkomst 
Een checklist om de volledigheid en juistheid van de verwerkingsovereenkomst te 
controleren 

Eisen aan de verwerkersovereenkomst (AP) 
Door de AP genoemde eisen waaraan de verwerkersovereenkomst moe voldoen 

Surf voorbeeld verwerkersovereenkomst 
Een voorbeeld van een verwerkersovereenkomst 

Presentatie AVG voor NBDO 
Privacy verklaring generator 

Via deze link kunt u door uw specifieke gegevens in te vullen een privacyreglement 
maken. Het reglement voldoet aan de eisen die de AVG stelt.  

Veiliginternetten 
Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security 
Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. Bevat 
nuttige informatie, tips over veilig gebruik van internet en ICT binnen het bedrijf. 

Criteria voor verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens 



Uitleg over de uitzonderingen waarmee je toch bijzondere persoonsgegevens mag 
verwerken. De uitdrukkelijke (en ook achteraf aantoonbare) toestemming is de 
belangrijkste uitzondering EN grondslag 

White Wire template verwerkingsregister 
Een voorbeeld voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten 

Criteria FG PA 
Wanneer is een Functionaris Gegevensbescherming nodig? 

Privacy Quick scan VNO NCW 
Doorloop deze quick scan om een snelle indruk te krijgen van het privacy risico 
profiel van uw organisatie. Enerzijds het privacy risico voor klanten, anderzijds het 
risico voor de organisatie zelf. 

Criteria DPIA AP 
Wanneer is een DPIA nodig? 

Quiz 

Quiz 1 
Een kennisquiz over AVG en informatiebeveiliging 

Cyberskill test 
Een test waarmee je het niveau van je beveiligingsskills kunt toetsen 

Quiz 2 
Een test over wat u weet over de nieuwe privacy wet AVG 

Video 

NOS video's over de AVG 
Een zeer korte samenvatting van de wet AVG en meer video's ondermeer met uitleg 
van de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen 

Voorbeeld: databrokers en verlies van... 
Een reeks voorbeelden gepresenteerd door Madhumita Murgia over het gebruik en 
combineren van privacy gevoelige gegevens door databrokers  

Introductievideo AVG van de AP 
Uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en wat de nieuwe wet AVG 
betekent.  

Voorbeeld: het belang van privacy (engelstalig) 
20 minuten. Engelstalige presentatie over het belang van privacy met sterke 
voorbeelden waarom het belangrijk is. 5 minuten is genoeg om daarvan overtuigd te 
raken! 

Nieuwsuur rapportage over de nieuwe privacy wet 
Video veiliginternetten.nl 

Voorlichting over deze betrouwbare site met veel nuttige informatie over 
informatiebeveiliging. Onder meer de Privacy reglement generator 

	


