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René Kreijveld

• Professioneel Joomla developer

• Werkt bijDestiny Nederland als webdeveloper

• Internal ISO 27001 auditor
• 200+ Joomla websites gebouwd

• Certified Joomla 3 Administrator
• Werkt sinds 2003 met Mambo (voorloper Joomla)



Agenda

• Over de AVG

• Privacy verklaring

• Een RSForm!Pro formulier maken
• Toestemming vragen van de invuller

• Bevestiging naar de invuller
• Data tijdig opschonen

• Vragen



AVG

• Algemene Verordening Gegevensverwerking

• Rechten van betrokkenen zijn beter vastgelegd

• Privacyverklaring nodig
• Geldige toestemming voor verkrijging 

persoonsgegevens
• Privacy by design en Privacy by default

• Meldplicht datalekken

• Verwerkersovereenkomst



Privacyverklaring (1)

• Bedrijfsgegevens

• Doel gegevensverwerking

• Welke gegevens verzamel je
• Aan wie je gegevens eventueel doorgeeft

• Hoe lang je gegevens bewaart
• Uitleg cookies en reden van gebruik

• Door jou toegepaste beveiliging van de vastgelegde 
persoonsgegevens

• Recht op inzage, correctie, verwijdering en 
meenemen eigen gegevens



Privacyverklaring (2)

• Recht op intrekking verleende toestemming

• Recht om klacht in te dienen

Privacy verklaring generator:

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-
generator/start/

• Sla de privacy verklaring op in een artikel en publiceer 
op je website

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/


Fictief trainingbedrijf

• Joomla 3.9.15

• RSForm!Pro 2.3.7

• JCE editor
• Astroid Template (Bootstrap 4)

• Akeeba Backup
• Cache Cleaner

• Lokale ontwikkelomgeving PHP 7.4.2
• Mailafhandeling via MailHog

https://downloads.joomla.org/
https://www.rsjoomla.com/joomla-extensions/joomla-form.html
https://joomlacontenteditor.net/
https://astroidframework.com/
https://www.akeebabackup.com/products/akeeba-backup.html
https://www.regularlabs.com/extensions/cachecleaner


Offerteformulier

• Soort training

• Startdatum

• Aantal deelnemers
• Aanhef

• Voornaam
• Naam

• Bedrijf/instelling

• Adres / Postcode / Plaats
• E-mailadres

• Telefoon
• Verzendknop



Formulier afhandeling

• Gebruiker e-mail (mail naar de invuller)

• Administrator e-mail (mail naar de organisatie)

• Bedankbericht

• Formulierdata wordt in de Joomla database 
opgeslagen

• Handig voor latere export naar (bijvoorbeeld) Excel



Formulier tonen op de site

• Toon het formulier op de website:

1. Koppel formulier aan een menuknop
2. Toon het formulier in een module

3. Toon het formulier in een artikel via system plugin



Formulier AVG-proof maken

• Toestemming vragen aan invuller voor verwerking 
persoonsgegevens

• IP-adres wel of niet opslaan?
• Tijdig opschonen van de formulierinzendingen



Vragen?


