DPIA

Wanneer een DPIA?
Wat zijn de criteria?
Als verwerkingsverantwoordelijke moet je een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren, wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert. Dit moet je zelf beoordelen. De Europese privacytoezichthouders
hebben 9 criteria opgesteld die hierbij helpen. Als vuistregel kun je hanteren dat je een DPIA moet uitvoeren als de verwerking aan
2 of meer van de onderstaande 9 criteria voldoet. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een lijst vastgesteld van
verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een DPIA verplicht is.

Je bent van plan persoonsgegevens te verwerken.

LAAG/
MIDDEN

9 Criteria:
1.

Bepaal het mogelijke
risico voor de betrokkenen.

Voldoet de verwerking aan 2 of meer criteria?

HOOG

ja

nee

nee

Staat de verwerking op de lijst van de AP?

ja

Beoordelen van mensen op
basis van persoonskenmerken
2. Geautomatiseerde
beslissingen
3. Stelselmatige en
grootschalige monitoring
4. Gevoelige gegevens
5. Grootschalige
gegevensverwerkingen
6. Gekoppelde databases
7. Gegevens over
kwetsbare personen
8. Gebruik van nieuwe
technologieën
9. Blokkering van een recht,
dienst of contract

DPIA is verplicht!

DPIA
niet
verplicht

Voer een risicoanalyse uit.
Beoordeel de noodzaak en omvang van de verwerking
Bepaal of er mitigerende maatregelen mogelijk zijn
om het risico te beperken en pas deze toe.
ja

Is het restrisico acceptabel?

nee

Leg de uitwerking van de DPIA aan AP voor.

AP: het restrisico is acceptabel
met extra maatregelen,
of het restrisico is acceptabel.

Je mag de verwerking
implementeren.

AP: Het restrisico
blijft
onacceptabel hoog.

Je mag de verwerking
NIET implementeren.

Lijst AP met verwerkingen
waarbij een DPIA verplicht is:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Heimelijk onderzoek
Zwarte lijsten
Fraudebestrijding
Financiële situatie
Creditscores
Genetische persoonsgegevens
Gezondheidsgegevens
Samenwerkingsverbanden
Cameratoezicht
Flexibel cameratoezicht
Controle werknemers
Locatiegegevens
Communicatiegegevens
Internet of things
Profilering
Observatie en beïnvloeding
van gedrag
Biometrische gegevens

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent alle ins & outs op het gebied van privacy.
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen.
Meer weten?
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl

