Aandachtspunten privacyrechten van betrokkenen
Vanuit de AVG beschikken betrokkenen over vergaande rechten met betrekking tot hun
persoonsgegevens. Je informeert hen hierover via de Privacyverklaring die je op je website plaatst. Wat
houden deze rechten in? Je leest het in deze notitie.
-

Recht op beperking.
Uitsluitend in de volgende gevallen mag een betrokkene aan een organisatie vragen om het
gebruik van diens persoonsgegevens te beperken:
o De gegevens zijn mogelijk onjuist.
o De verwerking is onrechtmatig.
o De gegevens zijn niet meer nodig.
o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Hierbij geldt echter dat als er
dwingende gerechtvaardigde belangen voor de organisatie zijn om de gegevens wél te
verwerken én deze belangen zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene, dit
alsnog is toegestaan.

-

Recht van bezwaar.
Dit recht komt op verschillende plaatsen terug. Het recht van bezwaar geldt in het geval van:
o Bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld: betrokkene heeft toestemming
gegeven om persoonsgegevens te verwerken, maar komt er achter dat een bekende
binnen het bedrijf werkt. Indien deze betrokkene het vervelend vindt dat deze bekende
over persoonsgegevens kan beschikken, dan kan deze betrokkene bezwaar maken
tegen de verwerking.
o Direct marketing.
Het recht van bezwaar hoeft niet te worden gehonoreerd indien er dwingende gerechtvaardigde
belangen voor de organisatie zijn om de gegevens wél te verwerken én deze belangen zwaarder
wegen dan de belangen van de betrokkene.

-

Recht van inzage.
Ofwel, de betrokkene mag aan de organisatie vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt
en zo ja, dan mag hij/zij om inzage vragen. Inzage houdt in dat de volgende informatie moet
worden verstrekt:
o De verwerkingsdoeleinden;
o de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
o de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
zullen worden verstrekt;
o indien mogelijk, de bewaartermijn, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die
termijn te bepalen;
o

o
o
o

en ook:
dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de
persoonsgegevens te rectificeren of wissen, of dat de verwerking van de
persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te
maken;
dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens;
dat de betrokkene alle beschikbare informatie ontvangt over de bron van de
persoonsgegevens, indien deze niet via hem/haar rechtstreeks wordt verkregen
(bijvoorbeeld via een arts);
of er al dan niet sprake is van profilering en, zo ja, nuttige informatie over de
onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die
verwerking voor de betrokkene.

Hierbij moet een kopie van de verwerkte persoonsgegevens worden verstrekt aan de
betrokkene.
-

Recht op een menselijke blik bij besluiten.

