


4. BENOEMING DATABRONNEN



Wat zijn databronnen?

Databronnen zijn “plaatsen” waarin of waarop persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een bepaalde
verwerking. Dat kunnen applicaties zijn, bestanden of papier.

Verwerkingen inventariseren
Het is van belang bij het inventariseren van de databronnen stil te staan alles wat in onze PC’s, in de cloud, in
kasten, in mappen steekt. Enkele voorbeelden van databronnen zijn:
• Een boekhoudprogramma
• Een CRM / ATS / ERP
• Excel bestanden
• Facturen op papier
• …
Belangrijk is goed na te denken in welke databronnen persoonsgegevens worden verwerkt en deze op te lijsten.
Betrek daarom steeds meerdere mensen van de organisatie bij de inventarisatie van de databronnen.

In dit onderdeel gaan we de databronnen benoemen (inventariseren).
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WOORDJE UITLEG VOORAF: 



Om de inventarisatie van de databronnen op te starten voor een bepaalde verwerking ga je naar het 
onderdeel [Databronnen] bij die bepaalde verwerking. Je dient dus aan te geven in welke 
databronnen persoonsgegevens worden verwerkt m.b.t. deze activiteit / verwerking. 
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We zullen hier als voorbeeld 3 databronnen toevoegen: 
• Een boekhoudpakket genaamd “Exact” (die geven we in bij “Software” door op [nieuwe databron] te klikken)
• Een Excel file met een overzicht van de uitgaande facturen en creditnota's en (die geven we in bij “Bestand” 

door op [nieuwe databron] te klikken)
• Facturen en creditnota’s op papier in een map “FACTUREN 2019” (die geven we in bij “Papier” door op [nieuwe 

databron] te klikken)



Dan krijgen we vervolgens volgend resultaat: 
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Daarna kan je ervoor kiezen om ofwel:
• Verder te gaan naar de wettelijke grondslagen (hoofdstuk 5) of
• De algemene gegevens over de databronnen in te geven (hoofdstuk 7) of
• De persoonsgegevens in deze databronnen aan te duiden (hoofdstuk 8)

Wij adviseren om eerst verder te gaan naar hoofdstuk 5.
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TOT SLOT: 



De volgende stap is stap 5: wettelijke grondslagen



VRAGEN?
BEL: 0800 62 608


