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Doelbinding 
 
AVG van toepassing? Worden er persoonsgegevens verwerkt? Is er sprake van een geheel of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens of een niet geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen? 
 
 ☒ Ja ☐ Nee 

 
De privacyboard is van mening dat er sprake is van verwerking van 
persoonsgegevens. Door middel van een website-formulier worden e-mailadressen 
verzameld. E-mailadressen kunnen informatie over geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke personen bevatten.   
  
Ook is er sprake van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die 
tevens in een bestand worden opgenomen, waardoor geconcludeerd kan worden 
dat de AVG van toepassing is.  
 

Doel Het doel moet welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. 
 
Is het doel goed omschreven?  
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☐ Ja 
☐ Nee, want 

 
De gegevens worden verzameld voor twee doeleinden. Het onderzoeken van 
interesse in de CyberSterk securitypropositie en het doen van aanbiedingen. De 
privacyboard is van mening dat deze doelen goed omschreven zijn. De 
privacyboard vindt dat de doelen gerechtvaardigd zijn omdat ze passen bij de 
activiteiten van SIDN in het kader van new business. 
 

Grondslag Bij de toetsing moeten de proportionaliteits- (inbreuk privacy evenredig in 
verhouding tot belang waarvoor gegevens worden verstrekt?) en subsidiariteitstoets 
(belang kan niet op een andere, minder belastende wijze worden gerealiseerd?) 
toegepast worden. 
 
Is de grondslag duidelijk? 
 
☒ ja 
☐ nee 

 
De grondslag is toestemming en in de policy staat genoemd hoe deze toestemming 
gevraagd wordt. De privacyboard is van mening dat de grondslag duidelijk is en 
voldoet voor de voorgestelde verwerkingen.    
 

 
Borging en maatregelen 
 
Borging doelbinding Zijn de gegevens dusdanig beveiligd dat gebruik voor andere doelen niet plaats kan 

vinden? 
 
☒ ja 
☐ nee 

 
Met Greenberry wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Op basis daarvan 
mag Greenberry de persoonsgegevens in het kader van deze policy alleen gebruiken 
in opdracht van SIDN. Daarnaast hebben enkel projectmedewerkers toegang.   
 

Bewaartermijn De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel. 
 
☐ ja, ze worden wel langer bewaard. Maatregelen noodzakelijk. 
☒ nee 

 
De gegevens worden niet langer bewaard dan de duur van het experiment. De 
privacyboard is van mening dat de gegevens niet langer worden bewaard dan 
nodig is voor het doel.  
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Minimale set 
gegevens 

Is de hele set gegevens nodig voor het gestelde doel, of kan men ook met minder 
gegevens af? 
 
☒ ja 
☐ nee, aanvullende maatregelen zijn nodig. 

 
Ja, de privacyboard is van mening dat wordt gewerkt met de minimale dataset die 
benodigd is om het doel van de verwerking te bereiken. Een e-mailadres is benodigd 
om contact op te nemen om zo een aanbieding te kunnen doen.  
 

Correctheid 
gegevens 
 

Hoe is geborgd dat de verzamelde gegevens correct zijn? 
 
De verzamelde persoonsgegevens (e-mailadressen) kunnen niet door SIDN op 
correctheid worden gecontroleerd. De inschrijver geeft namelijk zelf een e-
mailadres op. Gezien de vrijwillige deelname en de kleinschaligheid van het 
experiment worden de nadelige gevolgen verkleind. Niet-correcte e-mailadressen 
kunnen echter leiden tot het benaderen van betrokkenen die geen toestemming 
hebben gegeven voor die verwerking. Per e-mail is een afmeldmogelijkheid 
ingericht. De afmeldmogelijkheid draagt bij aan de correctheid van de verzameling 
gegevens en verkleint de nadelige gevolgen voor de betrokkene.   
 

Gegevensverwerkers Wie verwerken de gegevens? Wie hebben er verder nog toegang tot de gegevens? 
 
Projectmedewerkers van SIDN en Greenberry hebben toegang tot de gegevens. 
Verder wordt serverruimte van Firmhouse ingezet. 
 

Beveiliging gegevens Hoe zijn de gegevens beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking? 
 
De persoonsgegevens worden op de systemen van SIDN verwerkt door 
projectmedewerkers volgens de algemeen geldende beveiligingsmaatregelen. De 
persoonsgegevens zullen gedeeld worden in overeenstemming met de security 
policy van SIDN. Het delen vindt plaats via beveiligde platformen. De ontvangende 
partij heeft kennisgenomen van de security policy en biedt het daarin gevraagde 
niveau van beveiliging. De privacyboard is van mening dat hiermee de beveiliging 
van de gegevens voldoende is.   
 

Overig 
 
Bijzondere 
persoonsgegevens 

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt? 
 
☐ ja 
☒ nee 

 
Het betreft enkel de verwerking van een e-mailadres. De privacyboard is daarom 
van mening dat er geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.  
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Opgenomen in 
register 

Is de verwerking opgenomen in het verwerkingenregister? 
 
☐ ja 
☒ nee 

 
Toevoegen als er sprake is van een significant nieuwe verwerking.  
 

Rechten betrokkene Als de persoonsgegevens niet van de betrokkene verkregen zijn, maar op een andere 
manier, is deze herkomst dan vastgelegd? 
 
☒ ja 
☐ nee 

 
De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. De 
betrokkene vult een aantal velden in op de website.  
 

Buiten EU Worden de gegevens doorgegeven naar landen buiten de EU? 
 
☐ ja 
☒ nee 

 
SIDN en Greenberry zijn beide in Nederland gevestigd. De gebruikte serverruimte 
staat in de EU. 

 
Conclusie 
 
Beoordeling Wat is de beoordeling van de privacyboard? 

 
De privacyboard gaat akkoord met de privacypolicy CyberSterk-experiment van 12 
juni 2019 met als ingangsdatum 13 juni 2019.   
 

 


