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Per 25 mei 2018 
is de Algemene 
Verordening 
Gegevensbescher
ming (AVG) van 
toepassing. Wat 
is niet waar over 
de AVG?

A) De regels over omgaan met 
persoonsgegevens veranderden 
hierdoor sterk.

B) Er kwam meer toezicht op het 
naleven van de privacyregels.

C) [naam organisatie] kan een hoge 
boete krijgen als ze de regels niet 
naleeft.

D) Er is meer aandacht voor de 
privacyrechten van [patiënten/cliënten]. 



De AVG gaat over de 
bescherming van 
persoonsgegevens. Is 
een telefoonnummer 
een persoonsgegeven?

A.Ja

B.Nee

C.Dit ligt aan de situatie. 



A. Ja

B. Nee

Is het feit dat 
iemand rookt een 
persoonsgegeven?



De AVG onderscheidt drie typen 
persoonsgegevens: gewone, 
bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens. Wat is een 
bijzonder persoonsgegeven?

A. BSN nummer

B. E-mail adres

C. Kenteken

D. Lidmaatschap politieke
partij
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Mag je met de komst van de AVG 
nog wel een verjaardagskalender 
bijhouden met informatie over 
familie en vrienden?

A. Dit mag.

B. Dit mag niet.

C. Dit mag alleen als vrienden en
familie hier toestemming voor
hebben gegeven.

D. Dit mag alleen als het geen
digitale verjaardagskalender is.



Onder de AVG 
kan het 

verplicht zijn 
om een DPIA 
uit te voeren. 
Waar staat de 
afkorting DPIA 

voor?

A. De Privacy Informatie Achtergrond 

B. Doorlichting Persoonsgegevens In 
Analysevorm

C. Data Protection Impact Assessment

D. Data Privacy Interest Analytics

E. Door Privacy Is Alles verboden



Mensen hebben 
verschillende 
rechten om controle 
te houden over hun 
persoonsgegevens. 
Welke van 
onderstaande 
stellingen is niet 
waar?

A. [cliënten/patiënten] van onze [organisatie]
kunnen verzoeken om vergeten te worden. 
[Naam organisatie] dient de [cliënt/patiënt] dan 
uit te schrijven en deze mag niet meer in de 
systemen voorkomen.

B. [Cliënten/patiënten] van onze [organisatie]
kunnen een inzageverzoek indienen. De 
[organisatie] dient dan een overzicht en/of een 
kopie te verstrekken van alle gegevens en 
verwerkingen van die persoon door de 
[organisatie].

C. [Cliënten/patiënten] hebben recht op een 
menselijke blik bij besluiten. 

D. [Cliënten/patiënten] hebben recht op duidelijke 
informatie over wat de [organisatie] met hun 
persoonsgegevens doet. 



Organisaties die persoonsgegevens verwerken dienen zelf aan te tonen dat zij voldoen aan de 
privacywetgeving. Welke van onderstaande antwoorden draagt bij aan deze 
verantwoordingsplicht? 

A. [Organisatie] hoeft als zorgorganisatie niks aan te
tonen.

B. De [afdelingen] van [organisatie] tekenen elk jaar
een privacycontract waarmee zij erkennen
verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de 
AVG.

C. [Naam organisatie] houdt actief een register van 
verwerkingsactiviteiten bij.

D. De [naam organisatie] huurt een derde partij in 
om de verantwoordingsplicht over te nemen. 



De AVG stelt regels over het omgaan met een 
datalek. Welke van onderstaande voorbeelden 
is geen datalek?

A. Het per ongeluk vernietigen van een
dossier.

B. Het kwijtraken van een beveiligde USB 
stick, waarbij van de inhoud een backup 
is gemaakt.

C. Een computervirus waardoor
persoonsgegevens ontoegankelijk zijn
gemaakt.

D. Het versturen van een
contactpersonenlijst aan de verkeerde
persoon. 



Niet alleen de Functionaris 
voor de 
gegevensbescherming is een 
belangrijke persoon binnen 
de [naam organisatie] op het 
gebied van 
gegevensbescherming, ook 
de CISO speelt een 
belangrijke rol. Welke 
stelling is juist?

A. De CISO is de adviseur als het gaat om de 
beveiliging van informatie – waaronder 
persoonsgegevens - binnen de [naam 
organisatie]. 

B. Informatiebeveiliging heeft niets te maken 
met privacy. 

C. De AVG is een uitwerking van de 
informatiebeveiligingsnormen. De CISO 
controleert daarom de FG. 


