
Rechtsgrondslag volgens art. 6 van de EU-AVG 
(Bijlage III bij de richtlijn gegevensbescherming Sir Rowland Hill B.V.)

Hier ziet u op welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. 
We hebben enkele belangrijke aspecten vet weergegeven. Dit aspect wordt 
geregeld in artikel 6 van de EU-AVG:

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een 
andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve 
wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de 
betrokkene, die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan 
die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitoefening van hun taken.

De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing van de
manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met het 
oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een 
nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en andere 
maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor 
andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX.

De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking moet worden 
vastgesteld bij:

a) Unierecht of

b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.

Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of is met 
betrekking tot de in lid 1, punt e), bedoelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling
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van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat 
aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Die rechtsgrond kan specifieke bepalingen bevatten om de toepassing van de regels van 
deze verordening aan te passen, met inbegrip van de algemene voorwaarden inzake de 
rechtmatigheid van verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke, de types verwerkte 
gegevens, de betrokkenen, de entiteiten waaraan en de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens mogen worden verstrekt, de doelbinding, de opslagperioden, en de 
verwerkingsactiviteiten en -procedures, waaronder maatregelen om te zorgen voor een 
rechtmatige en behoorlijke verwerking, zoals die voor andere specifieke 
verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het lidstatelijke recht 
moet beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet evenredig zijn 
met het nagestreefde gerechtvaardigde doel.

Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke 
bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een 
noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, 
bedoelde doelstellingen, houdt de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de 
vraag of de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld onder meer rekening met:

a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en
de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;

b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding 
tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;

c) de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens 
over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig 
artikel 10;

d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;

e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of 
pseudonimisering.
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