BIJLAGE I: WOORDENLIJST
GDPR:

General Data Protection Regulation (ook wel algemene verordening gegevensbescherming
genoemd)
Verwijst naar Verordening (EG) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG.

Betrokkene:

Iedere natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
Alle informatie die het mogelijk maakt om direct of indirect een natuurlijke persoon te
identificeren, ook aan de hand van een identificator of een of meerdere specifieke elementen
die kenmerkend zijn voor zijn identiteit.

Persoonsgegevens:

Tevens moet men om te bepalen of een persoon identificeerbaar is alle middelen beoordelen
waartoe de verwerkingsverantwoordelijke of zijn verwerker toegang kunnen hebben voor de
bepaling van diens identiteit.

Verwerking van
persoonsgegevens:

Elke handeling of geheel van handelingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatische
processen en toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, de opslag, organisatie,
structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, verstrekking
door middel van doorzending, verspreiding of het op andere wijze ter beschikking stellen,
alignering of combinatie, afscherming, verwijdering of vernietiging.

Doeleinde van de verwerking:

Een bepaalde (voldoende concrete) expliciete en wettige reden waarom de
verwerkingsverantwoordelijke besluit over te gaan tot de verwerking van persoonsgegevens.
Het is verboden om gegevens te verzamelen "voor het geval dat" of voor doeleinden waarvan
de betrokkene niet op de hoogte is. Voor elk doeleinde moeten de verzamelde gegevens
geschikt, noodzakelijk en niet buitensporig zijn.
De bewaartermijn van de gegevens wordt gedefinieerd op basis van de doelstelling waarvoor
zij verwerkt worden.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die de doeleinden en de middelen voor de
verwerking bepaalt.

DPO:

Verwijst naar de "Data Protection Officer", ook functionaris voor gegevensbescherming
genoemd.

Overdracht:

Verwijst naar elke mededeling, kopie of verplaatsing van gegevens via een netwerk of elke
mededeling, kopie of verplaatsing van gegevens van één medium naar een ander medium,
ongeacht het medium, voor zover is voorzien dat deze gegevens worden verwerkt in het land
van bestemming.

Derde land:

Verwijst naar staten die geen lid zijn van de Europese Unie en, bij uitbreiding, naar
internationale organisaties en de instellingen naar internationaal publiek recht die vallen onder
hun bevoegdheid, of naar elke andere instelling die door een overeenkomst tussen twee of meer
landen of op grond van een dergelijke overeenkomst is opgericht.

Profilering:

Verwijst naar iedere vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij
aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke
persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische
situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of
verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Inbreuk in verband met
persoonsgegevens:

Iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
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