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• Je ontvangt gegevens van sollicitanten. 

• Je geeft klantenkaarten uit of registreert op een  

andere wijze klantgegevens in het kader van  

loyaliteitsprogramma’s. 

• Je verstuurt een nieuwsbrief. 

• Je neemt bestellingen aan op naam. 

• Je bezorgt bestellingen. 

• Je hebt een beveiligingscamera.  
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Stel de grondslagen  
voor de verwerkingen vast 

Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je een 

verwerkingsgrondslag nodig. Dat kunnen er zes zijn, 

waarbij de meest voorkomende zijn: 

• Toestemming van de betrokkene. 

• De verwerking van de gegevens is nodig voor het uit-

voeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld het bezor-

gen van een bestelling). 

I
n mijn praktijk sta ik veelal ondernemers en fran-

chiseketens uit het mkb bij en de wijze waarop zij de 

AVG benaderen, varieert van aan de ene kant totale 

stress  tot - en dit is verreweg de grootste groep -  

een ‘het zal wel loslopen’-houding. 

Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens vermoedelijk 

niet direct op de stoep zal staan bij de gemiddelde cafeta-

riahouder, is het wel van belang dat ook u kunt aantonen 

dat u de privacy van uw klanten (en werknemers) serieus 

neemt. Om u daarbij te helpen, heb ik hieronder een 

stappenplan opgenomen. 
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Breng alle gegevens- 
verwerkingen in kaart 

Vermoedelijk zijn er al veel meer processen binnen je  

bedrijf waarbij je persoonsgegevens verwerkt, dan je op 

voorhand vermoedt. Enkele voorbeelden: 

• Je hebt personeel in dienst. 

Met 7 stappen voldoe je 
aan de privacywet 

Over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is al veel geschre-

ven. De wet is sinds 25 mei van toepassing, maar veel ondernemingen hebben 

hun privacybeleid nog (lang) niet op orde.  Franchiseadvocaat Remy Albers heeft 

een stappenplan gemaakt om aan de nieuwe regels te voldoen.   

Tekst Remy Albers 

WETGEVING

In de stress  

om de AVG?
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verplichtingen).

3 Stel bewaartermijnen vast 
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• 
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4 Bepaal of je verwerkersovereen-
komsten moet aangaan 

5 Stel een verwerkings-
register op 

• 
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regelen. 

 

6 Ontwikkel 
privacybeleid 

7 Informeer 
klanten 
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Remy Albers is franchiseadvocaat 

bij Ludwig & Van Dam Advocaten 

albers@ludwigvandam.nl 

ER ZIJN VEEL MEER 
PROCESSEN WAARBIJ JE
PERSOONSGEGEVENS 
VERWERKT, DAN JE OP 
VOORHAND VERMOEDT


