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Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten
Algemene Verordening Gegevensbescherming
1.Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van
de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die
onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor
gegevensbescherming;
b) de verwerkingsdoeleinden;
c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van
persoonsgegevens;
d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
e) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een
internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die
internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde
doorgiften, de documenten inzake de passende waarborgen;
f) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van
gegevens moeten worden gewist;
g) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.
2.De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt
een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een
verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere
verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt, en, in
voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker en van de functionaris voor gegevensbescherming;
b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere
verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
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c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een
internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale
organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de
documenten inzake de passende waarborgen;
d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1. 3.Het in de leden 1 en 2 bedoelde
register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.
4.Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en, in voorkomend
geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker het
register ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit.
5.De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op ondernemingen
of organisaties die minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij het waarschijnlijk is
dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de
betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bijzondere categorieën van
gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 betreft.

AVG – Artikel 30 Register van de
verwerkingsactiviteiten

3

