Lijst van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is

Iedere toezichthoudende autoriteit dient in toepassing van artikel 35(4) van de AVG een lijst op te
stellen van het soort verwerkingen waarvoor een GEB verplicht is. Een dergelijk ontwerp van lijst werd
voorbereid door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aangepast door
de Gegevensbeschermingsautoriteit op 13 juni 2018. De Autoriteit heeft vervolgens deze lijst
meegedeeld aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB) opdat dit een advies zou
uitbrengen overeenkomstig artikel 64 van de AVG.
Het Comité heeft zich uitgesproken in zijn advies 2/2018 van 25 september 2018. De Autoriteit heeft
haar ontwerp aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van het Comité.
Ter herinnering, wanneer deze lijst betrekking heeft op verwerkingen met betrekking tot het aanbieden
van goederen of diensten aan betrokkenen of op het observeren van hun gedrag in verschillende
lidstaten, of op verwerkingen die het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie wezenlijk kunnen
beïnvloeden, dient, voorafgaand aan de vaststelling van de lijst, het in artikel 63 bedoelde
coherentiemechanisme toegepast te worden.1
De Autoriteit benadrukt dat het bestaan van een lijst van verwerkingen waarvoor het uitvoeren van een
GEB verplicht is, op geen enkele manier afbreuk doet aan de algemene verplichting van de
verwerkingsverantwoordelijke om aan behoorlijke risicobeoordeling en risicobeheersing te doen. De
uitvoering van een GEB stelt de verwerkingsverantwoordelijke ook geenszins vrij van de verplichting tot
het naleven van de overige verplichtingen van de AVG of van andere verplichtingen, opgelegd door
sector-specifieke of algemene wetgeving. Bovendien is de onderstaande lijst geenszins exhaustief: het
uitvoeren van een GEB is steeds vereist van zodra de aan toepassingsvoorwaarden bepaald bij artikel
35(1) van de AVG voldaan is.2 Overigens vestigt de Autoriteit de aandacht op de Richtsnoeren voor

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB) en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk een
hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679 door de werkgroep artikel 29 goedgekeurd op
4 april 2017 en laatst gewijzigd en goedgekeurd op 4 oktober 2017, die een essentieel element vormen
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Artikel 35(6) van de AVG.

De loutere omstandigheid dat een voorgenomen gegevensverwerking niet overeenstemt met een van soorten verwerking die
voorkomen in de lijst (bijvoorbeeld omdat een van de eigenschappen niet aanwezig is) betekent dan ook niet dat de verwerking
vrijgesteld zou zijn van de verplichting tot het uitvoeren van een GEB overeenkomstig artikel 35(1) van de AVG.

van de lijst die opgesteld werd door de Autoriteit aangezien deze richtsnoeren een gemeenschappelijke
basis bieden die toelaat de coherentie in de schoot van de Unie te verzekeren waarbij elke nationale
lijst deze richtsnoeren verder aanvult en verduidelijkt. Tot slot vestigt de Commissie er nog de aandacht
op dat deze lijsten evolutief zijn en aangepast kunnen worden wanneer blijkt dat zij hun beoogde doel
niet bereiken.
Naast de gevallen voorzien bij artikel 35(3) van de AVG, en rekening houdende met de uitzondering
voorzien bij artikel 35(10), zal de uitvoering van een GEB steeds verplicht zijn:
1. wanneer de verwerking gebruik maakt van biometrische gegevens met het oog op de unieke
identificatie van betrokkenen3 die zich in een openbare ruimte bevinden of in privéruimten die
toegankelijk zijn voor het publiek;
2. wanneer persoonsgegevens ingezameld worden bij derden om vervolgens in aanmerking te worden
genomen bij de beslissing om een welbepaalde dienstverleningsovereenkomst met een natuurlijke
persoon te weigeren of stop te zetten;
3. wanneer gezondheidsgegevens van een betrokkene op geautomatiseerde wijze worden ingezameld
aan de hand van een actieve inplantbare medische voorziening 4 ;
4. wanneer er op grote schaal gegevens ingezameld worden bij derden teneinde de economische
situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of
verplaatsingen van natuurlijke personen te analyseren of voorspellen;
5. wanneer er op systematische wijze bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de 5zin van
artikel 9 van de AVG of gegevens van zeer persoonlijke aard (zoals gegevens over armoede,
werkloosheid, betrokkenheid van jeugdzorg of maatschappelijk werk, gegevens omtrent
huishoudelijke en privé-activiteiten, locatiegegevens) systematisch worden uitgewisseld tussen
meerdere verwerkingsverantwoordelijken;
6. wanneer er sprake is van een grootschalige verwerking van gegevens die gegeneerd worden door
middel van toestellen met sensoren die via het internet of via een ander medium gegevens versturen
(‘internet of things’- toepassingen, zoals slimme televisies, slimme huishoudelijke apparaten,
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Artikel 4(14) van de AVG definieert “biometrische gegevens” als persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke
technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon
op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen
of vingerafdrukgegevens.
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Het gaat om elke actieve medische voorziening die is ontworpen om geheel of gedeeltelijk te worden ingeplant in het menselijk
lichaam of in een natuurlijke opening en bedoeld is om er te blijven na de interventie.
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De bijzondere categorieën gegevens omvatten, overeenkomstig artikel 9 van de AVG, in het bijzonder persoonsgegevens over
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond,
alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke
persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

connected toys, smart cities, slimme energiemeters, enz.) en deze verwerking dient om de
economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of
gedrag, locatie of verplaatsingen van natuurlijke personen te analyseren of te voorspellen;
7. wanneer er sprake is van een grootschalige en/of systematische verwerking van telefonie-, internetof andere communicatiegegevens, metagegevens of locatiegegevens van of herleidbaar tot
natuurlijke personen (bijvoorbeeld wifi-tracking of verwerking van locatiegegevens van reizigers in
het openbaar vervoer) wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een door de
betrokkene gevraagde dienst;
8. wanneer er sprake is van grootschalige verwerkingen van persoonsgegevens waarbij op
systematische wijze via geautomatiseerde verwerking gedrag 6 van natuurlijke personen
geobserveerd, verzameld, vastgelegd of beïnvloed wordt, inclusief voor advertentiedoeleinden.
De verwerkingsverantwoordelijke die een van de hogergenoemde soorten verwerkingen beoogt, is
verplicht om een GEB uit te voeren vooraleer hij tot de verwerking overgaat. Dit betekent echter niet
noodzakelijk dat er ook een voorafgaande raadpleging dient plaats te vinden. Als het risico afdoende
beperkt kan worden aan de hand van passende technische en organisatorische maatregelen, is er geen
voorafgaande raadpleging vereist.
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Bijv. kijk-, luister-, surf-, klik-, fysiek-, of aankoopgedrag.

