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Over dit formulier 

Met dit formulier vraagt u een voorafgaande raadpleging aan bij de Autoriteit  

Persoonsgegevens. U gebruikt het alleen wanneer uit uw data protection impact assessment 

(DPIA) blijkt dat uw beoogde verwerking een hoog risico oplevert. En het u niet lukt om 

maatregelen te vinden om dit risico te beperken.

Let op: zolang de procedure van voorafgaande raadpleging loopt, mag u niet beginnen met de 

verwerking. 

Contactgegevens 

Verzoeker 

Verwerkings- 

verantwoordelijke: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Contactpersoon: 

E-mail:

Telefoon: 

Heeft uw organisatie een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)? Vul dan hieronder 

zijn of haar gegevens in. 

Naam FG: 

E-mail FG:

Telefoon FG: 

Privacyvoorwaarden 

Op dit formulier is het Privacystatement voorafgaande raadpleging en vergunningaanvragen 

van de Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing. 

FORMULIER  VERZOEK 

VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorafgaande-raadpleging#wanneer-is-een-voorafgaande-raadpleging-nodig-6718
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/privacystatement-voorafgaande-raadpleging-en-vergunningaanvragen
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Vragenlijst 

Voor de beantwoording van onderstaande vragen kunt u gebruikmaken van de DPIA die u heeft 

uitgevoerd. Zorg er wel voor dat u in dit formulier antwoord geeft op de gestelde vragen. U mag 

niet alleen naar de DPIA verwijzen. Beantwoord alle vragen die relevant zijn voor uw 

voorgenomen gegevensverwerking. 

1. Naam en korte beschrijving van de voorgenomen verwerking

2a. Verwerkt u persoonsgegevens in verschillende EU-lidstaten? Of verwerkt u de gegevens in 

één EU-lidstaat, terwijl die verwerking (wezenlijke) gevolgen heeft in een andere lidstaat voor de 

personen van wie u gegevens verwerkt? (artikel 4, lid 23, AVG) 

Ja 

Nee 

Heeft u vraag 2a met ‘Nee’ beantwoord? Ga dan door naar vraag 3. 

2b. In welk land is uw hoofdvestiging of enige vestiging gevestigd? (artikel 60, AVG) 

Eventuele opmerkingen over uw grensoverschrijdende verwerking 
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3. Zijn er meerdere partijen betrokken bij de voorgenomen verwerking? Bijvoorbeeld

verwerkingen binnen een concern of samenwerkingsverband? Beschrijf dan hieronder welke 

verantwoordelijke en/of verwerker welke verantwoordelijkheden heeft (artikel 36, lid 3, onder a, 

AVG ). 
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4. Beschrijf de doelen en de middelen van de voorgenomen verwerking (artikel 36, lid 3 onder b,

AVG). 
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5. Wat zijn de technische en organisatorische maatregelen die u wilt nemen om de privacyrechten

van de betrokken personen te beschermen? (artikel 36, lid 3 onder c, AVG). 
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6. Hoe beoordeelt u de privacyrisico’s voor de personen van wie u persoonsgegevens wilt

verwerken? (artikel 35, lid 7, onder c, AVG) 
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7. Wat is/zijn de restrisico(’s) waarover u een voorafgaande raadpleging van de Autoriteit

Persoonsgegevens wilt? Het gaat hier dus om hoge privacyrisico’s waarvoor u geen 

maatregelen kunt vinden (art 36 AVG).

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia#hoe-beoordeel-ik-of-er-een-restrisico-is-6808
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Ruimte voor toelichting op dit formulier 

         Ik heb deze gegevens naar waarheid ingevuld en ben bevoegd om dit verzoek Voorafgaande 

raadpleging te doen. 

Naam: 

Datum: 

Let op: vergeet niet uw DPIA mee te sturen. Anders kan de Autoriteit Persoonsgegevens uw 

verzoek niet behandelen. 
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