
 

 

AVG Challenge! 

 
Zijn jullie de AVG experts van FG? 

 

 

 

 

 

Naam van het team: 

……………………………. 
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Casus 1 
Is op onderstaande fictieve dataset de AVG van toepassing? Beargumenteer. 
 
Beschrijving bij dataset: 

- Verzameld door een student die lectoren, promovendi en docent-onderzoekers van Urban 
Vitality heeft bevraagd 

- Onderstaande gegevens zijn de enige gegevens die er zijn 
 

 
 
 
Antwoord: Ja Nee 

 

Argumenten:  



Casus 2 
 

 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2264001-hoe-de-gegevens-van-tennissers-en-voetballers-doorverkocht-worden.html 
 

Het is vrij duidelijk dat sportbonden persoonsgegeven van leden niet met andere partijen mogen delen 
voor marketingdoeleinden zonder toestemming van die leden. Maar nu de vraag: 
 
Sportbonden delen persoonsgegeven van leden met een onderzoeker van de HvA voor 
onderzoeksdoeleinden zonder toestemming van die leden. Mag dat? 
 

 

Antwoord: Ja Nee 

 

Argumenten:  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2264001-hoe-de-gegevens-van-tennissers-en-voetballers-doorverkocht-worden.html


AVG Stellingen 
 
 

1. Een medewerker meldt zich ziek en vertelt dat hij zijn arm heeft gebroken. De HR medewerker 
registreert dit in SAP. Dit is toegestaan, omdat de medewerker zelf vertelt wat er aan de hand is. 

Eens Oneens 

 
2. Voor een vak worden cijferlijsten van alle studenten op Brightspace gezet. Dat is geen probleem, 

want alleen het studentnummer en het cijfer worden gepubliceerd, niet de naam van de 
student. 

Eens Oneens 
 

3. Voor haar onderwijs gebruikt een docent een nieuwe tool. Ze moet toestemming vragen aan 
alle studenten, voordat ze hun persoonsgegevens mag verwerken in de tool. 

Eens Oneens 

 
4. Voor een onderzoek naar thuisrevalidatie werkt de HvA samen met fysiotherapeuten. Om 

gegevens van de patiënten te verwerken, is het voldoende om  toestemming van de 
fysiotherapeut te hebben. 
 
Eens Oneens 

 

5. Studenten die onderzoek doen met persoonsgegevens hoeven zich niet de houden aan de AVG, 
omdat zij een privé persoon zijn en de AVG geldt niet voor privé personen. 
 
Eens Oneens 
 

6. Er is geen privacy mogelijk zonder informatiebeveiliging 
 
Eens Oneens 
 

7. Als een usb stick met vertrouwelijke financiële gegevens van de HvA in handen komt van 
onbevoegden, is er sprake van een datalek. 
 
Eens Oneens 

 


