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1. Overzicht 
 

1.1. Doelstelling 
 
Met dit beleid willen we uiting geven aan het engagement van Actiris met betrekking tot de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), en willen we tevens de regels en de verplichtingen 
beschrijven die op Actiris en zijn werknemers van toepassing zijn bij hun dagelijkse activiteiten, alsook 
de middelen die Actiris ter ondersteuning van dit beleid ter beschikking stelt. 

 

1.2. Toepassingsgebied 
 
Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Actiris, alsook op de entiteiten die betrokken zijn 
bij de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor Actiris verantwoordelijk is. 

 

1.3. Referentiedocumenten 
 
Dit document wordt geschraagd door de volgende documenten: 

 

Soort document Titel 

 Europese 
verordening 

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

 Belgische wetgeving Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
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2. Algemeen gegevensbeschermingsbeleid 
 
Actiris en de entiteiten betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens engageren zich ertoe 

redelijke en passende maatregelen te nemen teneinde: 

 zich te conformeren aan de van toepassing zijnde wetten; 

 het risico op afbreuk aan het privéleven en blootstelling van de persoonsgegevens te 
minimaliseren; 

 de gegevensbescherming te handhaven en te verbeteren. 
 
De volgende maatregelen worden genomen: 

 De beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door 
standaardinstellingen moeten al tijdens de eerste fases van de uitwerking van de diensten en 

van de verwerking door de organisatie (al dan niet geïnformatiseerd) worden geïntegreerd; 

 Er wordt een duidelijk en transparant communicatieplan voor de betrokken personen opgesteld 
om hen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens; 

 De persoonsgegevens worden ingezameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden en worden beperkt tot wat toereikend, ter zaken dienend en nodig 
is; 

 Er zullen maatregelen worden genomen om de juistheid van de verzamelde persoonsgegevens 
te waarborgen; 

 De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze, 
conform de enige bepaalde doeleinden; 

  Alle vastgestelde schendingen van de persoonsgegevens moeten aan de organisatie gemeld 
worden en door de organisatie onderzocht worden, met de steun van de data protection officer. 
 

In functie van de risico's en van de door Actiris genomen beslissingen, kunnen ook de volgende 

maatregelen genomen worden: 

 Een functionaris voor gegevensbescherming (dpo - data protection officer) aanwijzen en hem 
de nodige organisatorische en technische middelen ter beschikking stellen voor het realiseren 

van de doelstellingen van het voorliggend beleid; 

 De rollen en de verantwoordelijkheden bepalen en toekennen voor het beheer van de 
verwerking van persoonsgegevens; 

 Een doorlopend sensibiliseringsprogramma invoeren m.b.t. de doelstellingen van het 
voorliggende beleid en de van toepassing zijnde procedures; 

 In de procedures van de organisatie rekening houden met de risico's verbonden aan de 
verwerking van persoonsgegevens; 

 Een procedure invoeren voor de uitwisseling van persoonsgegevens als antwoord op een 
legitiem verzoek (wetsuitvoering, gerechterlijk bevel enz.); 

 Alle werkgevers en partners, indien nodig, een opleiding m.b.t. gegevensbescherming laten 
volgen; 

 Een procedure invoeren voor de uitwisseling van persoonsgegevens als antwoord op een 
legitiem verzoek (wetsuitvoering, gerechterlijk bevel enz.); 

 Een procedure voor incidentbeheer invoeren om elk incident m.b.t. persoonsgegevens te 
identificeren, signaleren, evalueren, bedwingen en af te zwakken; 

 De toepassing van de garanties m.b.t. de gegevensbescherming en de werkzaamheid hiervan 
op regelmatige tijdstippen door de organisatie laten evalueren en in een verslag aan de directie 
opnemen; 

 De organisatie erop laten toezien dat de garanties m.b.t. gegevensbescherming voortdurend 
verbeterd worden. 

 

Om dit algemene gegevensbeschermingsbeleid te ondersteunen worden bijkomende beleidslijnen, 
richtsnoeren en procedures uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de beginselen van de 

AVG. 
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3. Documentbeheer 
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