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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Functionaris voor Gegevensbescherming
(Wettelijke kader aanstellen FG)

Wie
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijk en deskundig persoon
binnen de Stichting VCO H&H. De FG heeft als taak het toezicht houden op de toepassing
en naleving van privacywetgeving.
De Stichting VCO H&H heeft Dhr. Stijn Sarneel van de Lumen Group aangesteld als FGfunctionaris.
Lumen Group B.V.
Adres: Reactorweg 301,
3542 AD Utrecht
Telefoon: 030 889 6575
www.lumengroup.nl
Verantwoordelijkheid FG-functionaris
De AVG stelt een aantal eisen aan de positie, taken en verantwoordelijkheden van de FG.
De FG is in ieder geval verantwoordelijk voor het houden van onafhankelijk toezicht op, en
adviseren van onze Stichting VCO H&H met betrekking tot de juiste en zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens. Dit betekent dat de FG bij alle mogelijke processen waar
persoonsgegevens worden gebruikt betrokken is. Daarnaast loopt de formele
communicatielijn van de organisatie naar de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking
tot vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens via de FG. Dit is tevens
de escalatielijn voor de FG als deze een escalatie nodig acht.
Plaats in de organisatie
Privacy is een breed onderwerp, wat vraagt om zorgvuldige bestuurlijke afweging van
diverse belangen en risico’s. De FG is de formele toezichthouder samen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. De FG rapporteert en adviseert rechtstreeks aan de bestuurder. Binnen
onze stichting is ook een manager-AVG aangesteld, die intern aanspreekpunt en
verantwoordelijke is voor het privacy beleid. Door de onafhankelijke FG en de interne AVGmanager borgen we de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en privacy.
Inzet van de FG en tool
De aanstelling van de FG is afgestemd op de aard van onze stichting, de gegevensverwerkingen en de daarbij behorende risico’s.
Als Stichting VCO H&H maken wij gebruik van de registratietool van PrivacyPerfect. Dit is
verwerkingssoftware die wordt ingezet voor de AVG en beschrijft de processen waarbij
persoonsgegevens worden gebruikt.
Proces
Om de expertise van de FG optimaal te benutten, zijn er regelmatig contacten met de
Stichting VCO H&H. Bij het ontwikkelen van beleid, de aanschaf van andere software of
aanpassingen in processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt vervult de FG een
adviserende rol. Dit betekent niet dat de FG ook daadwerkelijk van al deze facetten zelf de
expertise hoeft te hebben. Deze kennis kan ook elders in onze Stichting VCO H&H zijn
belegd.
Onze stichting VCO H&H moet voldoende checks inbouwen in de processen om er zeker
van te zijn dat de FG ook echt goed als adviseur en toezichthouder betrokken kan zijn.
Besluiten zonder een advies van de FG zijn dan ook niet mogelijk. Er moet steeds opnieuw

worden gekeken naar de processen rond (het ontwerpen en uitvoeren van)
gegevensverwerking en de rol van de FG.

Profiel
De Functionaris Gegevensbescherming beschikt over kennis en kunde om deze rol goed te
kunnen vervullen.
Een aantal belangrijke kwaliteiten zijn bijvoorbeeld:


Bestuurlijk sensitief:
Omdat de FG een adviesrol heeft en ‘hoog’ in de organisatie staat is het een
belangrijke opgave om alle stakeholders te betrekken, te begrijpen wat bestuurlijke
belangen zijn en hier op een zelfstandige wijze mee om te gaan.



Communicatief sterk en diplomatiek:
De nieuwe regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens vraagt een andere
omgang hiermee. Het vraagt bewustwording en ander gedrag van ons. Dit zal
mogelijk weerstand oproepen. De FG heeft daarom overtuigingskracht nodig, moet
kunnen netwerken, draagvlak kunnen creëren en het belang van
gegevensbescherming kunnen overbrengen.



Inhoudelijk expert:
De FG heeft kennis op het gebied van de AVG en andere wetgeving over gebruik
van informatie en data door de overheid, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld
informatietechnologie. Bovendien is onze FG goed op de hoogte van de processen
binnen onze stichting en onze scholen en de praktijk van gegevensverwerking van
de Stichting VCO H&H.

