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Inleiding 
 
Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te 
stellen. Dit is een natuurlijke persoon die namens de Verwerkingsverantwoordelijke toeziet op een correcte 
toepassing en naleving van de privacywetgeving.  

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bepaalde verantwoordelijken en 
verwerkers verplicht een FG aan te wijzen. Dit geldt voor overheidsinstanties en -organen en voor andere 
organisaties die – als een van hun kerntaken – stelselmatig en op grote schaal personen observeren of op 
grote schaal bepaalde categorieën persoonsgegevens verwerken.  

In dit reglement worden afspraken vastgelegd tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de FG. Dit zodat 
enerzijds de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, en anderzijds deze taken naar behoren kunnen 
worden uitgevoerd. 

Reglement Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG) - intern privacy- en 
ICT-beheer  

Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te Eersel aan Mortel 1, en indien van toepassing 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41090030, te dezer zake rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Maaike Jacobs, Lid CvB, hierna te noemen de 
“Verwerkingsverantwoordelijke”, 

En 

Rob van Lierop, wonende te Hapert aan De Ploeg 8, hierna te noemen de “FG”, 

Overwegende, dat 

De verwerkingsverantwoordelijke de contactgegevens van de FG bekend maakt en deze deelt met de 
Autoriteit Persoonsgegevens,  

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de FG, waarbij 
de verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen aanwijst, 

Partijen hierover afspraken hebben gemaakt, welke zijn vastgelegd in onderhavig reglement, 
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En stellen het volgende vast: 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking 

1.1 FG zal op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Verwerking zal 
uitsluitend plaatsvinden terzake specifiek benoemde persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader 
van hosting van websites van verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het in 
de 'cloud' opslaan van gegevens van verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, 
controle op naleving van de onderhavige ICT-reglementen, plus die doeleinden die daarmee 
redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 

1.2 FG zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door 
verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal FG op de hoogte 
stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst 
zijn genoemd.  

1.3 Alle rechten op de in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens 
blijven bij de van verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. 

Artikel 2. Positie FG  

2.1  De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de FG tijdig en naar 
behoren wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming 
van persoonsgegevens. 

2.2  De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verschaffen de FG toegang tot persoonsgegevens en 
verwerkingsactiviteiten en stellen de benodigde middelen ter beschikking voor het vervullen van de 
aan de FG toekomende taken en het in stand houden van zijn deskundigheid.  

2.3  De FG wordt niet ontslagen of gestraft door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
door de uitvoering van zijn taken.  

2.4 De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat FG geen instructies 
ontvangt met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. 

2.5  Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband 
houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten.  

2.6 De FG kan andere taken en plichten vervullen dan die voortvloeien uit zijn functie van FG. De 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot 
een belangenconflict leiden. 

Artikel 3. Verplichtingen FG 

3.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal FG zorgdragen voor de naleving van de 



 

 
YSNS 33042 [nl NL]: Reglement Functionaris Gegevensbescherming  Revisie 3.8 – 2018-06-26 
  
 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, doch niet uitsluitend, in ieder geval begrepen de wet- 
en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG. FG verklaart 
zich bekend met deze regelgeving.  

3.2 FG zal de verwerkingsverantwoordelijke, of de verwerker en de werknemers die verwerken, 
informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder dit 
reglement, alsmede de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die 
verwerken adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de geldende privacywetgeving. 

3.3.  De FG zal desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de 
gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan. 

 
3.4.  De FG zal samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens en optreden als contactpunt voor de 

Autoriteit Persoonsgegevens inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden. 
 
3.5.  De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen 

verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden. 
 
3.6.  De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de 

verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. 
 
3.7 De verplichtingen van de FG die uit dit reglement voortvloeien, gelden ook voor degenen die 

persoonsgegevens verwerken onder leiding van FG, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
werknemers, in de ruimste zin van het woord. 

3.8  Verwerkingsverantwoordelijke geeft FG toestemming om voor of namens 
verwerkingsverantwoordelijke het internet- en computergebruik binnen de organisatie van 
verwerkingsverantwoordelijke te controleren op afwijkingen ten opzichte van het thans geldende 
ICT-gebruiksreglement. Indien er reguliere en/of significante afwijkingen worden geconstateerd ten 
opzichte van het geldende ICT-gebruiksreglement dan dient FG dit uitsluitend schriftelijk, 
onderbouwd en strikt vertrouwelijk aan de verwerkingsverantwoordelijke te rapporteren. 

 
Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid 

4.1  FG is in het kader van dit reglement louter verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens onder dit reglement, een en ander overeenkomstig de instructies van 
verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens 
door de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door 
verwerkingsverantwoordelijke aan FG zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere 
doeleinden, is FG uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. 

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de 
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verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit reglement, niet onrechtmatig is en geen 
inbreuk maken op enig recht van derden. 

Artikel 5. Beveiliging 

5.1 FG zal de verwerkingsverantwoordelijke informeren en adviseren met betrekking tot het nemen van 
passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de te verrichten verwerkingen 
van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals 
onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).  

5.2 Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan FG ter beschikking voor verwerking, 
indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 
(Verwerkings)verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende maatregelen. 
FG stelt (verwerkings)verantwoordelijke tijdig op de hoogte van de getroffen maatregelen. 

Artikel 6. Meldplicht 

6.1 In het geval van een – risico op een - beveiligingslek en/of een datalek zal FG de 
verwerkingsverantwoordelijke daarover informeren. De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of 
zij de betrokkene zal informeren of niet, en staat voor die keuze in. 

6.2 Een melding moet altijd worden gedaan. 
 
6.3    De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.  

Daarnaast behelst de meldplicht: 
• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek. 
• Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder). 

 
6.4  Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de 

verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 
72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen. De verwerkingsverantwoordelijke geeft bij de 
melding ook de naam en de contactgegevens van de FG door.  

 
 

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of 
verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, welke vanaf 25 mei 
2018 in de artikelen 15 t/m 21 AVG zijn vervat, richt aan FG, zal FG dit verzoek doorsturen aan 
verwerkingsverantwoordelijke, en zal verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen.  

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

8.1 Op alle persoonsgegevens die FG van verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in 
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het kader van dit reglement, rust een absolute geheimhoudingsplicht jegens derden. FG zal deze 
informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet 
wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 

8.2  Op alle persoonsgegevens die FG van verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in 
het kader van dit reglement, blijft de geheimhoudingsplicht ook van toepassing na beëindiging van 
het dienstverband tussen de FG en verwerkingsverantwoordelijke. 

8.3 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover verwerkingsverantwoordelijke 
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het 
verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de 
verstrekte opdracht en de uitvoering van dit reglement, of indien er een voor FG geldende wettelijke 
verplichting bestaat om de informatie aan een derden te verstrekken. 

Artikel 9. Eenzijdige wijziging  

9.1 Dit reglement kan eenzijdig door verwerkingsverantwoordelijke geheel of gedeeltelijk worden 
gewijzigd. Wijzigingen in dit reglement zullen in werking treden nadat deze aan de FG ter kennis zijn 
gebracht.  

9.2    Onderwijsstichting KempenKind is bevoegd om evidente verschrijvingen in het reglement te 
corrigeren, dan wel tekstuele aanpassingen te doen, indien en voor zover dit de inhoud, aard en 
strekking van dit reglement en de daarin opgenomen bepalingen niet doen wijzigen. Daadwerkelijke 
inhoudelijke wijzigingen in dit reglement zullen, indien van toepassing, ter instemming worden 
voorgelegd aan gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 

 

Was getekend, 

Voor Verwerkingsverantwoordelijke:  FG: 

_______________________   _________________________ 

Naam:  Maaike Jacobs   Naam:  Rob van Lierop 

Functie:  Lid CvB    Functie:  Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 

Datum:  16-01-2019   Datum:  16-01-2019 
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Gebruik van reglement FG intern privacy- en ICT-beheer  

Het geheel of gedeeltelijk gebruik van reglement FG intern privacy- en ICT-beheer is uitsluitend toegestaan door de rechtmatige licentienemer van 
YourSafetynet school+. De inhoud van reglement FG intern privacy- en ICT-beheer is beschermd door copyright © waardoor het niet is toegestaan om 
reglement FG intern privacy- en ICT-beheer: 

• Te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei wijze zonder nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Media Security Networks BV 

• Te gebruiken indien de huidige licentieovereenkomst van YourSafetynet school+ is vervallen  

Dit reglement FG intern privacy- en ICT-beheer is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Regel- en wetgeving zijn voortdurend aan 
verandering onderhevig waardoor Media Security Networks BV niet kan instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Media Security Networks BV 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen die op basis van 
reglement FG intern privacy- en ICT-beheer zijn genomen. 

 


