FORMULIER VERZOEK
VOORAFGAANDE RAADPLEGING

CONTACTGEGEVENS
Verzoeker

Verwerkingsverantwoordelijke:
Adres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:

Indien uw organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft, vul dan
hieronder diens gegevens in:
Naam FG:
E-mail FG:
Telefoon FG:
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U heeft een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd, ook wel Data Protection Impact
Assessment (DPIA) genaamd. U kunt deze gebruiken bij het beantwoorden van onderstaande
vragen. Verwijs echter bij het beantwoorden van de onderstaande vragen niet enkel naar de DPIA,
maar beantwoord de vragen in dit formulier zelf. Beantwoord alle vragen die van toepassing zijn
op uw verwerking. Stuur uw antwoorden samen met de DPIA aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. Alleen volledige verzoeken worden in behandeling genomen. Let op: zolang
de procedure van Voorafgaande raadpleging loopt, mag u nog niet beginnen met de verwerking.
1. Naam en korte beschrijving van de gegevensverwerking

2. Is er sprake van een grensoverschrijdende verwerking?
Ja
Nee
Indien u de vorige vraag met 'Ja' heeft beantwoord, vul dan ook de vragen 3 en 4 in, ga anders
verder met vraag 5.
3. In welk land is uw hoofdvestiging of enige vestiging gevestigd?

4. Eventuele opmerkingen over uw grensoverschrijdende verwerking
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5. Indien van toepassing, bijvoorbeeld bij verwerking binnen een
concern/samenwerkingsverband, beschrijf de respectieve verantwoordelijkheden van de
verwerkingsverantwoordelijken, de bij de verwerking betrokken gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken en/of de verwerkers (artikel 36, lid 3, onder a, AVG)
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6. Geef een beoordeling van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen (zie artikel
35, lid 7, onder c, AVG)
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7. Beschrijf de doeleinden en de middelen van de voorgenomen verwerking (artikel 36, lid 3,
onder b, AVG)

Pagina 5 van 7

8. Beschrijf de maatregelen en waarborgen die worden geboden ter bescherming van de
privacyrechten van betrokkenen (art. 36, lid 3, onder c, AVG).
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9. Opmerkingen en/of toelichting

Bij het indienen van een verzoek om een Voorafgaande Raadpleging is het Privacystatement
Voorafgaande Raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing.
Ik heb deze gegevens naar waarheid ingevuld en ben bevoegd om dit verzoek Voorafgaande
raadpleging te doen.
Naam:
Datum:
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