
 

 

Organisaties verwerken persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen.  Dit 

doen zij op basis van een vooraf bepaald doel en een wettelijke grondslag, zoals bepaald is in de AVG. 

Betrokkenen hebben diverse rechten als het gaat om de verwerking van hun gegevens, zoals het recht 

op inzage, correctie en verwijdering. Voorwaarde voor het correct en tijdig reageren op dergelijke 

verzoeken van betrokkenen, zijn adequaat ingerichte procedures en duidelijke werkinstructies binnen 

de organisatie. Dit faciliteert een goede afhandeling  en naleving van de wettelijke verplichtingen. 

Tevens verkleint hierdoor het risico op reputatieschade en een (hoge) boete van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Lumen Group heeft ter ondersteuning van dit proces de template “Protocol Rechten van betrokkenen” 

opgesteld.  

Dit template is bedoeld voor privacy-coördinatoren of andere personen die operationeel 

verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van rechten van betrokkenen (eerste lijn). De 

beleidsverantwoordelijke binnen de organisatie dient aantoonbaar goedkeuring te verlenen. Betrek 

hierbij ook de medezeggenschap (OR/GMR). Een Functionaris Gegevensbescherming (tweede lijn) kan 

bij dit proces adviseren en het protocol rechten van betrokkenen onderdeel maken van het 

toezichtskader.   

Dit template is bedoeld als richtlijn bij het controleren van eigen bestaande procedures óf als 

inspiratiebron voor een nog op te stellen procedure.  

Het template is gedeeltelijk gebruiksklaar, maar is organisatie-neutraal geformuleerd.  In geel is 

gearceerd waar nog invulling of toevoeging vereist is om het voor de eigen organisatie te specificeren.  

Hoofdstuk 1 bevat de basisvoorwaarden om correct om te gaan met verzoeken van betrokkenen. Het 

beschrijft de processen die binnen de organisatie ingeregeld moeten worden. Vervolgens beschrijft 

hoofdstuk 2 het protocol voor het afhandelen van een verzoek.  

Bijlage 1 bevat informatie ter verduidelijking van de gehanteerde begrippen. Bijlage 2 bevat een 

voorbeeld van een register van uitoefeningsverzoeken. In onze Kennisbank is het Excel-bestand te 

vinden, maar het is ook mogelijk om verzoeken van betrokkenen vast te leggen in een online tool of 

ander informatiebeheersysteem.   

Let op: naast het hebben van een goed protocol en het uitvoeren hiervan, is het belangrijk om het 

protocol actueel te houden. Dit gebeurt door processen van actualisatie (versiebeheer, periodieke 

evaluaties, etc.)  in een PDCA-cyclus op te nemen en de naleving hiervan te controleren. 

Lumen Group kan ondersteunen bij het implementeren van dit protocol. Neem vrijblijvend contact 

op via fg@lumengroup.nl of 030 889 65 75 om de mogelijkheden te bespreken.  
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