HEB IK EEN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING NODIG? (*)
Ook in de gevallen waar de GDPR het niet verplicht, zal u door het aanwijzen en het adequaat
ondersteunen van een Functionaris voor Gegevensbescherming/Data Protection Officer (hierna
genoemd “DPO”) aandacht schenken aan de doelstelling om GDPR-conform te handelen. Dit behelst
onder meer het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten, het verschaffen van
inlichtingen aan natuurlijke personen en het optreden als contactpersoon ten aanzien van de
betrokken toezichthoudende autoriteit. Zowel de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) als
de Groep voor de Bescherming van de Persoonsgegevens (veelal ‘WP29’ genoemd) raden alle
Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers aan om te overwegen een DPO aan te wijzen.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de DPO?
De DPO staat de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker bij om toe te zien op de naleving van
de GDPR. Hij of zij wordt aangewezen op basis van zijn/haar professionele kwaliteiten en
deskundigheid op het gebied van wetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming. Een specifieke
beroepskwalificatie is niet verplicht door de GDPR.
De DPO moet in staat zijn om de volgende taken te vervullen (Art 37 (5) en art 39 (1) GDPR):
 De Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker en de werknemers die verwerken, informeren
en adviseren over hun verplichtingen overeenkomstig de GDPR.
 Toezien op naleving met de GDPR en met het beleid van de Verwerkingsverantwoordelijke of de
Verwerker met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, met inbegrip van de
toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking
betrokken personeel en de betreffende audits.
 Advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling.
 Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit.
 Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband
houdende aangelegenheden en overleg te plegen over enige andere aangelegenheid.
De DPO moet onafhankelijk optreden met betrekking tot de aangelegenheden inzake
gegevensbescherming en mag ‘geen instructies […] ontvangen met betrekking tot de uitvoering van die
taken’ (Art 38 (3) GDPR). Ondernemingen zijn verplicht om de DPO de nodige middelen ter beschikking
te stellen. De DPO brengt rechtstreeks verslag uit aan ‘de hoogste leidinggevende’ van de
Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker (normaalgezien de Raad van Bestuur of de voorzitter
daarvan).
Wie moet er een DPO aanstellen?
Een onderneming moet een DPO aanstellen in drie specifieke gevallen (Art 37 GDPR):
 De verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan;
 De kerntaak van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker zijn verwerkingen die vanwege
hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote
schaal van betrokkenen vereisen;
 De kerntaak van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker is de grootschalige verwerking
van bijzondere categorieën van gegevens (bijv. gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijkt of gegevens over gezondheid
of genetische gegevens) of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare
feiten.

De kerntaak van een DPO wordt niet gedefinieerd in de GDPR, maar uit de overwegingen kan worden
afgeleid dat deze in de privésector enkel de verwerking van persoonsgegevens als zijnde
hoofdactiviteit viseert, en dus ‘niet op de verwerking van persoonsgegevens als nevenactiviteit’ doelt.

(*) Dit document vormt een onderdeel van FLINNs ‘GDPR Self-help toolkit’ (© 2018 FLINN.law). Noch de toolkit als geheel,
noch dit document als onderdeel daarvan houden rekening met de specifieke kenmerken en noden van uw onderneming.
Bijgevolg kan het niet als juridisch advies worden beschouwd.

