
[Checklis t]  Wanneer is  een 

DPIA verplicht  in een

BI & Analy tic s-omgeving?

Met deze checklist kun je inschatten of je een 
DPIA dient uit te voeren.



Start je binnenkort een BI- of Analytics-traject waarbij persoonsge-

gevens worden verwerkt en wil je weten of je een Data Protection 

Impact Assessment (DPIA) dient uit te voeren? Aan de hand van deze 

checklist kun je bepalen of je een DPIA nodig hebt.

Verwerkingen van persoonsgegevens in een BI & Analytics-context kennen 

specifieke privacyrisico’s die anders zijn dan in primaire bedrijfsprocessen. Vaak 

worden grote hoeveelheden persoonsgegevens met elkaar gecombineerd, voor 

veel verschillende doeleinden gebruikt en voor een groot aantal eindgebruikers 

beschikbaar gesteld. Treedt er een datalek op of krijg je te maken met oneigen-

lijk gebruik van de gegevens? Dan is de impact groot. Met een DPIA beoor-

deel je de consequenties en risico’s van de verwerking voor de privacy van 

de betrokkenen, zodat je passende maatregelen kunt nemen. 

Checklist: DPIA in een BI & Analytics-context

De Europese privacytoezichthouders hebben een lijst met negen 

criteria opgesteld om te beoordelen of een voorgenomen 

verwerking van persoonsgegevens een hoog privacyrisico 

oplevert voor de betrokken personen. Deze checklist is 

deels gebaseerd op deze lijst, maar aangevuld en toege-

spitst op een BI & Analytics-context. Als vuistregel 

geldt dat je een DPIA moet uitvoeren als een verwer-

king aan twee of meer van deze criteria voldoet.
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1. Heeft de verwerking betrekking op een grote hoeveelheid 

gegevens?

In de AVG is niet nader toegelicht wat wordt verstaan onder een 

grootschalige gegevensverwerking. De Autoriteit Persoonsgege-

vens geeft op haar website een aantal voorbeelden van verwer-

kingen die de Europese privacytoezichthouders als grootschalig 

beschouwen, waaronder: 

 � een verzekeringsmaatschappij of bank die klantgegevens 

verwerkt;

 � een ziekenhuis dat patiëntgegevens verwerkt;

 � een zoekmachine die persoonsgegevens verwerkt om adverten-

ties te kunnen tonen op basis van internetgedrag.

2. Vindt er verwerking plaats van bijzondere of gevoelige 

persoonsgegevens of BSN?

Persoonsgegevens die bijzonder gevoelig zijn, worden onder de AVG extra 

beschermd. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over iemands ras, godsdienst, 

gezondheid of politieke opvattingen. Het burgerservicenummer (BSN) valt in de 

AVG niet onder de definitie ‘bijzonder persoonsgegeven’, maar mag door organisaties 

buiten de overheid alleen worden gebruikt als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoor-

beeld voor zorgverleners en onderwijsinstellingen.

3



3. Heeft de verwerking betrekking op een grote groep personen?

Wanneer is er sprake van een ‘grote groep personen’? Zie ook vraag 1. De Europese priva-

cytoezichthouders geven vier criteria om te bepalen of sprake is van een grootschalige 

gegevensverwerking:

 � de hoeveelheid mensen van wie gegevens worden verwerkt;

 � de hoeveelheid gegevens en/of de verscheidenheid ervan die worden verwerkt;

 � de tijdsduur van de gegevensverwerking;

 � de geografische reikwijdte van de gegevensverwerking.

4. Vindt er verwerking plaats van gegevens van kwetsbare (cate-

gorieën van) betrokkenen?

Bij het verwerken van gegevens over kwetsbare personen kan een 

DPIA nodig zijn omdat er sprake is van een ongelijke machtsver-

houding tussen de betrokkenen en de verantwoordelijke. Denk 

bijvoorbeeld aan werknemers, patiënten en kinderen.

5. Koppelt de verwerking meerdere gegevens-

bronnen aan elkaar, worden gegevens met elkaar 

vergeleken of anderszins geïntegreerd?

Ben je van plan databases te koppelen? Denk bijvoorbeeld aan 

databases die voortkomen uit verschillende gegevensverwer-

kingen met verschillende doelen of uitgevoerd door verschillende 

verantwoordelijken. Dit is in een BI-omgeving bijna altijd het geval.
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6. Leidt de verwerking tot het opstellen van profielen van 

klanten of medewerkers?

Doe je aan profiling, bijvoorbeeld op basis van iemands economische situ-

atie, persoonlijke voorkeuren of locatie en verplaatsingen? Denk bijvoorbeeld 

aan een onderneming die bezoekers van haar website volgt en op basis van het 

gebruik van de site profielen opstelt van deze personen. Ook het opstellen van een 

360-graden klantbeeld valt al snel onder profilering.

7. Houdt de verwerking geautomatiseerde besluitvorming in (al dan 

niet op basis van profielen van klanten of medewerkers)?

Denk bijvoorbeeld aan een financiële instelling die aan de hand van bepaalde 

gegevens (zoals financiële positie en betaalgedrag) de kredietwaardig-

heid van klanten bepaalt en aan elke klant een zogenaamde krediets-

core toekent, op basis waarvan een geautomatiseerd besluit wordt 

genomen over bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. 

8. Vindt de verwerking plaats met technologieën die 

mogelijk een risico voor de privacy vormen?

Sommige technologieën kunnen een grote impact hebben 

op het dagelijks leven en de privacy van betrokkenen. 

Denk bijvoorbeeld aan ‘Internet of Things’ toepas-

singen. Wil je gebruik maken van nieuwe techno-

logieën? Dan kunnen de persoonlijke en maat-
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schappelijke gevolgen zelfs nog onbekend zijn. Een DPIA helpt je dan om de risico’s te 

begrijpen en passende maatregelen te treffen.

9. Is de verwerking specifiek gericht op het vaststellen van de identiteit 

van klanten of medewerkers? Of koppelt de verwerking transacties of 

handelingen aan de identiteit van een klant of medewerker?

Als gegevens in verband worden gebracht met een individu, dan leidt dat tot 

nieuwe inzichten over dat individu, maar dat betekent vaak ook weer een 

hoger privacyrisico voor hem of haar.

10. Worden bij de verwerking persoonsgegevens gedeeld 

met externe (publieke en/of private) partners?

Deel je persoonsgegevens van betrokkenen met anderen? Dan 

dienen ook externe partners zorgvuldig om te gaan met de 

privacy van de betrokkenen. Dit brengt een verhoogd risico 

met zich mee, omdat je maar beperkt controle hebt over wat 

partners met die gegevens doen.

 

11. Worden persoonsgegevens openbaar gemaakt of 

gedeeld met derden?

Het openbaar maken of delen van persoonsgegevens houdt een 

hoog privacyrisico in, omdat je – nog meer dan bij het vorige punt – 

geen grip hebt op wat er daarna met die gegevens gebeurt.

6



12. Is er in het verleden maatschappelijke weerstand geweest 

tegen vergelijkbare projecten of verwerkingen?

Zijn er in het verleden vergelijkbare projecten of verwerkingen van 

gegevens uitgevoerd? Of waren er soortgelijke plannen, maar 

was de maatschappelijke weerstand (te) groot? Wees dan 

alert op een mogelijk verhoogd privacyrisico (en mogelijk 

herhaalde maatschappelijke onrust). Achterhaal waarom er 

destijds weerstand bestond tegen het project of de verwer-

king.

13. Vindt een deel van de verwerking (bijvoorbeeld 

opslag in de cloud) plaats buiten de EU?

Sinds 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetge-

ving van toepassing: de General Data Protection Regulation (GDPR), of in 

het Nederlands: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Maar buiten de Europese Unie gelden andere wetten. De privacy van betrok-

kenen wordt niet in elk land even goed beschermd.
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Heb je twee of meer vragen met ‘ja’ beantwoord?

Dan kun je ervan uitgaan dat je een DPIA moet uitvoeren. De DPIA kan door iemand 

anders, binnen of buiten de organisatie, worden uitgevoerd, maar de verwerkingsverant-

woordelijke blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

Zorg voor de juiste balans tussen expertise op het gebied van privacy, kennis van 

de business én kennis van BI-processen. Privacy-expertise is nodig om passende 

maatregelen te kunnen adviseren, terwijl kennis van de business en BI onmis-

baar is om te voorkomen dat verregaande maatregelen de bedrijfsvoering 

te veel verstoren.
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Hulp nodig? 

Twijfel je of je een DPIA moet uitvoeren? Of kun je deskun-

dige hulp gebruiken bij het uitvoeren van een DPIA? Neem 

contact op met de ervaren specialisten van Hot ITem. Ons 

team bezit ruime kennis op het gebied van zowel Business 

Intelligence als privacybescherming en denkt graag met je 

mee.

Wie is Hot ITem?

Hot ITem gelooft in wendbare, datagedreven organisaties 

die de concurrentie voorblijven door zich snel te kunnen 

aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Alles wat wij doen 

heeft tot doel om de performance van mensen, afdelingen 

en organisaties onderscheidend te verbeteren. Dit doen wij 

samen met onze klanten, op basis van kwalitatief goede data 

en inzicht in de cruciale zaken.

Op dit moment telt de Hot ITem Groep bijna 250 hoogopge-

leide professionals, voornamelijk consultants, organisatiedes-

kundigen en technisch specialisten.

Vri jbli jvend adviesgesprek    >
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