
 
 
 
 
 
 

De Functionaris Gegevensbescherming 

 
Wat is een functionaris gegevensbescherming?  
Een functionaris gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen een bedrijf of organisatie 
verantwoordelijk is voor naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds de inwerkingtreding van deze wet op 25 
mei 2018 zijn bepaalde organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan 
te stellen. PeriScaldes heeft sinds die tijd een Functionaris Gegevensbescherming. 
 
Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?  
De Functionaris Gegevensbescherming zorg ervoor dat PeriScaldes handelt conform 
de geldende wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.  
Dat houdt bijvoorbeeld in het vertalen van de AVG-regelgeving naar de praktijk, zodat 
processen, systemen en diensten in overeenstemming zijn met de wet. Daarnaast zorgt de 
FG ervoor dat privacybeleid en protocollen voor gegevensverwerking en datalekken worden 
ontwikkeld en up-to-date gehouden, hij/zij stelt handreikingen en gedragscodes rondom AVG 
op, waar collega’s binnen de organisatie mee uit de voeten kunnen. Het stimuleren van 
bewustwording onder collega’s om te handelen volgens de AVG is een belangrijk onderdeel. 
Uit dat laatste vloeit de volgende taak voort, het intern toezicht houden op het naleven van 
de AVG, dus erop toezien dat het privacybeleid wordt geïmplementeerd en nageleefd. Dit 
gebeurt d.m.v. jaarlijkse informatieveiligheidsaudits. 
 
Daarnaast verzamelt de FG informatie over gegevensverwerkingen binnen de organisatie, 
toetst verwerkersovereenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens voor PeriScaldes 
en houdt een register daarvan bij. Bovendien organiseert en/of voert de FG eventuele 
DPIA*)-audits uit en houdt ook daarvan een register bij.  
In het geval een datalek wordt geconstateerd dan meldt de FG de datalekken, waar nodig, 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en geeft hieraan (intern) opvolging. 

 
En natuurlijk houdt de FG ontwikkelingen rondom privacywetgeving bij, geeft informatie, 
adviezen en aanbevelingen aan de organisatie en rapporteert en legt verantwoording af over 
het beleid rondom gegevensbescherming aan het management. 
 
Contact  
Patiënten kunnen contact opnemen met de FG, bijvoorbeeld als zij gebruik willen maken van 
hun privacyrechten of als zij een (mogelijk) datalek willen melden. 
 
*) Een DPIA (data protection impact assessment) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van 
een gegevensverwerking in kaart te brengen, als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog 
privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. En om daarna 
maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

