
 

 

Privacy & Cookie Policy Checklist  
 

Ieder bedrijf is verplicht een privacy policy te hebben. Hierin moet u uw klanten, leveranciers,               

websitebezoekers, enz. informeren over de persoonsgegevens die u van hen verzamelt en verwerkt.  

 

Neem onderstaande checklist aandachtig door. Het zal u helpen om de template Privacy & Cookie               

Policy aan te passen aan uw specifieke situatie.  

 

1. Heeft u al een verwerkingsregister?  

Een belangrijke eerste stap die zo goed als elke onderneming moet zetten, is het opmaken van een                 

verwerkingsregister. Sinds de GDPR is iedere verwerkingsverantwoordelijke namelijk verplicht om          

een register van alle verwerkingsactiviteiten bij te houden. Er bestaat maar één uitzondering op deze               

verplichting, die echter zo goed als nooit voorkomt. De uitzondering geldt wanneer uw organisatie              

minder dan 250 werknemers telt. Deze organisaties moeten echter alsnog een register opstellen             

wanneer de verwerking: 

- een risico inhoudt voor de betrokkenen 

- gevoelige en/of strafrechtelijke persoonsgegevens betreft 

- regelmatig gebeurt. 

 

Dit register zal u ook helpen om de volgende stappen van deze checklist te doorlopen en een goede                  

Privacy & Cookie Policy op te stellen. 

 

In het register moet u per verwerkingsactiviteit minstens de volgende informatie opnemen:  

- naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n), de vertegenwoordiger        

en eventueel de DPO 

- verwerkingsdoeleinden (bv. personeelsbeheer, klantenbeheer, …) 

- categorieën van betrokkenen (bv. werknemers, klanten, …)  

- categorieën van persoonsgegevens (bv. identificatiegegevens, financiële gegevens,       

gezondheidsgegevens, …) 

- categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, zowel intern als extern (bv.           

HR-departement, sociaal secretariaat, verzekeringen, …) 

- ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (bv. Google,           

Facebook, …), inclusief de passende waarborgen die zij bieden 

- bewaartermijn van de categorieën van persoonsgegevens 

- algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

 

Ook verwerkers moeten een verwerkingsregister bijhouden, maar dan minder uitgebreid:  
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- naam en contactgegevens van de verwerker(s), iedere verwerkingsverantwoordelijke voor         

rekening waarvan u persoonsgegevens verwerkt en eventueel de DPO 

- categorieën van verwerkingen die u voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke          

uitvoert 

- doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

- algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

 

Het opstellen van een verwerkingsregister vereist in de praktijk een grondige GDPR-audit van uw              

onderneming en al haar activiteiten. Sirius Legal is hierin gespecialiseerd en begeleidt uw             

onderneming graag van A tot Z. Contacteer ons gerust via info@siriuslegal.be. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt u? 

Alle categorieën van persoonsgegevens die u verzamelt en verwerkt, moet u een voor een              

vermelden in uw privacy policy. Het kan gaan om: 

- Klantgegevens 

- Leveranciersgegevens 

- Communicatiegegevens 

- Gegevens die u verzamelt met cookies of vergelijkbare technologieën 

- Personeelsgegevens  

- Gevoelige persoonsgegevens (ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur,        

seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, medische gegevens, biometrische gegevens,        

…) 

- … 

 

U moet ook duidelijk aangeven wat de bron van de persoonsgegevens is. Zo kunnen de gegevens                

afkomstig zijn van de betrokkene zelf, maar ook van cookies, gekochte mailinglijsten, enz.  

 

U zal zien dat we in artikel 1 van de template de meest voorkomende categorieën al opgenomen                 

hebben. Verwerkt u ook nog andere categorieën, dan kan u het lijstje verder aanvullen.  

3. Waarvoor gebruikt u de persoonsgegevens? 

In uw Privacy & Cookie Policy moet u specifiek omschrijven voor welke doeleinden u de               

verschillende categorieën van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Belangrijk is dat u de            

persoonsgegevens alleen mag verzamelen en verwerken voor de doeleinden die u in uw privacy              

policy opgenomen heeft en doeleinden die daarmee compatibel zijn. Daarnaast moet u ervoor             

zorgen dat u niet meer persoonsgegevens verzamelt dan noodzakelijk is om die doelen te bereiken. 

 

Verder moet u bij alle doeleinden nagaan op welke wettelijke rechtsgrond u zich kunt baseren. Er                

zijn 6 mogelijke rechtsgronden: 

- Toestemming van de betrokkene 

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
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- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere              

persoon te beschermen 

- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 

- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van uw gerechtvaardigd belang. Het is             

belangrijk dat u expliciet aangeeft waaruit uw gerechtvaardigd belang precies bestaat. 

 

In artikel 2 van de template vindt u voor elke categorie van persoonsgegevens uit artikel 1 de                 

doeleinden van de verwerking en de rechtsgrond waarop de verwerking gebaseerd is. Als u de               

persoonsgegevens nog voor andere doeleinden of op basis van andere rechtsgronden verwerkt,            

gelieve dit dan aan te vullen in artikel 2. 

4. Hoelang bewaart u de gegevens? 

In principe mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor              

u ze verzameld hebt. In uw privacy policy moet u duidelijk beschrijven hoelang u de               

persoonsgegevens bewaart en waarom. Als het nog niet mogelijk is om een exacte termijn aan te                

geven, dan geeft u de criteria die de bewaartermijn zullen bepalen. U kan deze informatie opnemen                

in artikel 4 van de template. 

5. Deelt u gegevens met derden? 

In uw privacy policy moet u aangeven met wie u de persoonsgegevens deelt. Het gaat daarbij zowel                 

om interne als externe ontvangers. Wij denken daarbij aan: 

- interne medewerkers, zoals HR-departement, aankoopdienst,  

- externe medewerkers, zoals freelancers, consultants, 

- leveranciers, zoals van maaltijdcheques, 

- Mailchimp voor het verzorgen en verspreiden van direct mailings, 

- financiële- en verzekeringsinstellingen, 

- sociaal secretariaat, 

- diensten voor preventie en bescherming op het werk, 

- gerecht en politiediensten, 

- overheidsinstanties 

- ... 

 

In artikel 3.1 van de template kunt u de ontvangers van persoonsgegevens opnemen. 

 

Als u persoonsgegevens ook doorgeeft aan derden die zich buiten de EER bevinden, dan moet u deze                 

in de privacy policy expliciet bij naam noemen, het land vermelden en aangeven welke gepaste               

waarborgen zij voorzien om een aan de GDPR gelijkaardig niveau van bescherming van de              

persoonsgegevens te bieden (nl. er is een adequaatheidsbesluit, bindende bedrijfsvoorschriften,          

standaardclausules, goedgekeurde gedragscode, …). Dit zal bijvoorbeeld zo zijn wanneer u gebruik            

maakt van diensten van Google, zoals Google Analytics of DoubleClick. In artikel 3.2 van de template                

is ruimte voorzien om bovenstaande informatie te vermelden. 
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6. Informeert u de betrokkenen over hun rechten? 

U moet de betrokkene informeren over de rechten die de GDPR aan hem of haar verleent. Het gaat                  

meer bepaald om: 

- Recht van inzage: een betrokkene heeft het recht om gratis een kopie te krijgen van de                

persoonsgegevens die van hem of haar verwerkt worden en om informatie te krijgen over de               

doelstellingen, de ontvangers, de bewaartermijn, de bron, de gepaste waarborgen die           

ontvangers in landen buiten de EER bieden, enzovoort. 

- Recht op verbetering: een betrokkene heeft het recht om onjuiste of onvolledige            

persoonsgegevens te laten verbeteren. 

- Recht op verwijdering: een betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens in een aantal             

gevallen te laten verwijderen, bv. wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn om de beoogde              

doelstellingen te bereiken. 

- Recht op beperking: in een aantal gevallen heeft de betrokkene het recht om verwerking 

van de persoonsgegevens te beperken. 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als u persoonsgegevens verwerkt op basis van            

toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking uitgevoerd wordt via             

een geautomatiseerd proces, dan heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens            

die hij of zij zelf verstrekt heeft, gratis en in digitale en leesbare vorm te laten overdragen                 

aan een andere onderneming.  

- Recht van bezwaar: de betrokkene heeft ten alle tijde het recht om zich te verzetten tegen                

de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, tenzij de verwerking wettelijk vereist is of              

noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De betrokkene moet dan            

aangeven hoe zijn of haar specifieke situatie zich verzet tegen de verwerking. Worden de              

persoonsgegevens evenwel verwerkt voor direct marketingdoeleinden, dan hoeft de         

betrokkene geen enkele reden op te geven en moet u de verwerkingsactiviteit stopzetten. 

 

Deze rechten staan allemaal opgesomd in artikel 5 van de template.  

 

Als u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming of profiling, dan heeft de betrokkene het              

recht om zich hiertegen te verzetten. U moet dit recht dan toevoegen aan artikel 5 van de template. 

7. Hoe beveiligt u de persoonsgegevens? 

De GDPR verplicht u om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de              

persoonsgegevens waarvoor u verantwoordelijk bent, te beschermen en om ervoor te zorgen dat de              

verwerking in overeenstemming is met de principes van de GDPR. Voorbeelden van zo’n             

maatregelen zijn:  

- Encryptie, bv. van de harde schijf 

- Pseudonimisering 

- Wachtwoordbeleid implementeren 

- Regelmatig back-ups maken en recovery tests uitvoeren 

- Toegangsbeperkingen implementeren 

© 2020, Sirius Legal law firm, Veemarkt 70 2800 Mechelen, Belgium. All rights reserved.   www.siriuslegal.be 

 



 

- SSL/TLS-certificaat installeren op uw webserver 

- Awareness trainingen aan personeel 

- … 

U dient deze maatregelen te vermelden in artikel 6 van de template. 

8. Zorgt u voor een correcte opt-in? 

Wanneer u zich baseert op de toestemming als rechtsgrond, dan moet u ervoor zorgen dat u deze                 

toestemming op een correcte manier vraagt. Zo schrijft de GDPR voor dat toestemming vrij, actief,               

specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig moet zijn.  

 

Dit betekent meer concreet dat bezoekers aan uw website vrijwillig voor iedere verwerkingsactiviteit             

moeten kunnen toestemmen door actief een vakje aan te vinken of een toets te activeren. Vooraf                

aangevinkte selectievakjes (of equivalenten zoals schuivers die aan staan), die de gebruiker moet             

uitzetten om zijn toestemming te weigeren, zijn dus niet toegelaten. Ook het louter surfen op uw                

website volstaat niet als toestemming.  

9. Gebruikt u cookies of vergelijkbare technologieën? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw website geplaatst worden op de computer of een               

ander mobiel apparaat van de bezoekers aan uw website. Net zoals vergelijkbare technologieën             

(fingerprinting, tracking pixels, plugins, etc.) laten cookies toe informatie van de gebruiker op te              

slaan en toegankelijk te maken. Ze worden vooral gebruikt om websites efficiënter te laten werken,               

om voorkeuren van gebruikers te onthouden, om het internetverkeer van en naar de website te               

analyseren en om het surfgedrag van de gebruikers te tracken. 

Ofwel worden de cookies (en vergelijkbare technologieën) geplaatst door het domein dat de             

gebruiker bezoekt (first party cookies), ofwel door een ander domein (third party cookies). Dat              

laatste gebeurt meestal wanneer de website gebruik maakt van externe diensten en elementen van              

andere websites bevat, zoals reclame of social media plugins.  

 

Cookies kunnen verder onderverdeeld worden volgens hun functie: 

- strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken of om diensten              

te leveren waarom de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd heeft. Ze worden o.a. gebruikt voor             

load balancing, om online formulieren te kunnen invullen of om artikelen in het             

winkelmandje te bewaren. 

- functionele cookies laten de website toe om extra functies en persoonlijke instellingen aan             

te bieden, zoals taalvoorkeuren. 

- analytische cookies (of statistische of prestatiecookies) laten de website toe om bezoekers            

en hun herkomst te tellen, waardoor u de prestaties van uw website kunt analyseren en               

verbeteren. 

- marketing cookies worden geplaatst om een profiel van de interesses van bezoekers samen             

te stellen en relevante advertenties te tonen. 
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Als uw website gebruik maakt van cookies, dan moet u naast een privacy policy ook een cookie                 

policy op uw website plaatsen. Dit hoeft niet noodzakelijk een afzonderlijk document te zijn. U kan                

ook een extra hoofdstuk of artikel toevoegen aan uw privacy policy. 
 
In de cookie policy legt u uit: 

- wat cookies zijn, 

- welke cookies u precies gebruikt, 

- wat hun functie is, 

- hoelang ze op het apparaat van de gebruiker bewaard worden,  

- hoe bezoekers ze kunnen in- en uitschakelen. 

 
In artikel 7 van de template vindt u per categorie van cookies een tabel waarin u bovenstaande                 

informatie kunt aanvullen. 

 
Bovendien mag u de meeste cookies pas plaatsen na toestemming van de gebruiker. De enige               

uitzondering geldt voor strikt noodzakelijke cookies of vergelijkbare technologieën. Zoals we           

hierboven al duidelijk maakten, zal slechts een beperkt aantal cookies onder deze uitzondering             

vallen. Er is echter pas sprake van een geldige toestemming, wanneer aan vier voorwaarden              

cumulatief voldaan is. Zo moet de toestemming vrij, actief, geïnformeerd en specifiek zijn. Dit kan u                

bekomen door een cookie warning op uw website te plaatsen, waarin de gebruiker per categorie van                

cookies zijn of haar toestemming kan verlenen door actief een vakje aan te vinken of een toets te                  

activeren. Vooraf aangevinkte selectievakjes (of equivalenten zoals schuivers die aan staan), die de             

gebruiker moet uitzetten om zijn toestemming te weigeren, zijn dus niet toegelaten. 

 

Let op: als u via cookies en vergelijkbare technologieën ook persoonsgegevens verzamelt, dan moet              

u ervoor zorgen dat uw privacybeleid vermeldt om welke persoonsgegevens het gaat, waarvoor u              

die persoonsgegevens zult gebruiken, welke derde partijen er toegang tot hebben, enz. (zie alle              

voorgaande stappen van deze checklist). 

 

Heeft u hulp nodig bij uw cookie compliance? Sirius Legal helpt u graag! Neem gerust een kijkje op                  

onze website www.cookie-scan.be.  
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