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# Verwerkingsverantwoordelijke
Degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. 

# Verwerker
Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.



Beslisboom
Verwerkersovereenkomst

JA

Wisselt u gegevens uit of zijn er externe partijen die 
toegang hebben tot deze gegevens?

Is er sprake van persoonsgegevens?  
Een persoonsgegeven is alle informatie over een 
geïdenti�ceerde of identi�ceerbare natuurlijke persoon. 
Een persoon is identi�ceerbaar als die direct of indirect 
kan worden geïdenti�ceerd.

NEE 

Is het verwerken van persoonsgegevens het 
primaire doel van de externe partij?

JA

NEE 

Geen verwerker
De dienstverlening van de externe partij moet gericht zijn op het 
verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de verwer-
kingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerking van de gegevens 
een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening is er 
geen sprake van een verwerking. Kenmerkend voor de verwerker is 
dat een verwerker geen zeggenschap heeft over de verwerkingen. 
Op het moment dat hij zelf beslissingen gaat nemen over de 
doelen van de verwerking en de middelen, dan is diegene zelf 
verantwoordelijk. 

Tip: vraag uzelf hierbij af wie het doel en de middelen voor de 
verwerking vaststelt, als de externe partij de gegevens verwerkt 
voor eigen doeleinden dan is hij geen verwerker. Vraag uzelf af wat 
er gebeurt met de gegevens als de overeenkomst eindigt, wie is 
dan de eigenaar van de gegevens? 
 
Voorbeelden: een administratiekantoor dat namens een bedrijf 
de salarisadministratie voert is een verwerker. Is uw EPD opgesla-
gen in de cloud? Dan is deze cloudaanbieder mogelijk ook een 
verwerker. 

Geen verwerker
Er is alleen sprake van verwerkerschap als de verwerker niet aan 
het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke is 
onderworpen. Wanneer iemand ondergeschikt is aan de verwerk-
ingsverantwoordelijke of er op een andere manier sprake is van 
hiërarchische verhouding is er geen sprake van verwerkerschap. 

Vraag uzelf dus goed af wat de verhouding is met de verwerker. 
Voorbeelden van personen die in aan het uw rechtstreeks gezag 
onderworpen zijn zijn: - medewerkers – gedetacheerde bij 
verwerkingsverantwoordelijke – of een ZZP’r die werkt onder 
instructies van zijn opdrachtgever. 

JA

NEE

Er is sprake van een verwerker, de persoonsgegevens worden ten 
behoeve van u verwerkt zonder dat deze partij aan uw rechtstreeks 
gezag onderworpen is. 

JA
Worden verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door 
mensen die onder uw toezicht werken?



Als allround Legal Counsels zijn wij dé business partner 
voor instellingen, ondernemingen en gemeenten 
werkzaam binnen het zorgdomein! 

Cure4 onderscheidt zich door een sterke combinatie van 
diverse specialismen in zowel het juridisch werkveld als 
in de zorgsector. 

Naast de inzet als Privacy O�cer of Functionaris 
Gegevensbescherming, kunnen onze legal consultants 
ook op diverse andere juridische terreinen van dienst 
zijn.
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