AVG-JAARCONTROLE
Data Protection-oplossingen
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening

ICT (technisch): zijn de software- en antivirusscanners

gegevensbescherming (AVG), buiten Nederland

altijd up-to-date? Zijn er (veilige) back-ups om de persoons-

de General Data Protection Regulation (GDPR)
genaamd, van kracht geworden. Deze verordening
houdt in dat voor heel Europa dezelfde regels

gegevens te beschermen tegen verlies of ransomware?
Zijn uw cloudoplossing en opslag wel Europees? Dit en
meer moet u onderzoeken, goed regelen en vastleggen.

gelden ten aanzien van het verwerken van

Organisatieprocedures: ook intern moet er van alles zijn

persoonsgegevens.

vastgelegd en georganiseerd. Heeft u bijvoorbeeld een
procedure omtrent de gegevens van ex-klanten? Ligt er vast

VIER GEBIEDEN

wie waar toegang toe heeft? En weet u wat te doen wanneer

Alles wat u binnen de AVG-wet geregeld moet hebben, is

er een USB-stick met persoonsgegevens verloren is?

onder te verdelen in vier gebieden.
Opleiding: alle medewerkers/vrijwilligers moeten worden
Juridisch: u bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen.

geïnformeerd c.q. opgeleid omtrent de wetgeving. Wat

Van geheimhoudingsverklaringen en een officiële privacy

mogen zij wel en wat niet? Maar bovenal ook: wie wordt

policy tot aan contracten met uw drukkerij en IT-partner.

hier verantwoordelijk voor en wie zorgt dat het ook bij
nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt?

WAT DE WET VAN U VERWACHT

VERANTWOORDING EN SANCTIES

De wet schrijft in de basis de volgende 10 punten

U zult als bedrijf ook moeten kunnen aantonen welk

voor waarbinnen u aan de AVG dient te voldoen:

rechtmatig doel u heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. Er zal dan ook een strengere handhaving zijn
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Zorgen voor bewustwording en kennis binnen

op de nieuwe wet- en regelgeving. Indien uw bedrijfsvoering

de organisatie.

niet in overeenstemming is met de AVG, dan riskeert u een
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Rechten van betrokkenen respecteren en naleven.

boete die kan oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de
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Overzicht van verwerkingen bijhouden in een register.

jaaromzet van de totale onderneming wereldwijd.
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Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren

5
6
7
8

en onderhouden.

CONTINU PROCES

Privacy by design en privacy by default toepassen

Het conformeren aan de AVG is geen eenmalige actie.

bij nieuwe systemen en software.

Het is enkel een momentopname die continu of ten

Functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen,

minste periodiek moet worden beoordeeld. Ook de

intern of extern.

wet- en regelgeving zelf is nog constant in beweging,

Direct melden van datalekken aan Autoriteit

waardoor u regelmatig uw AVG-status moet herzien

Persoonsgegevens.

en aanscherpen.

Bewerkersovereenkomsten afsluiten met derden
voor verwerking persoonsgegevens.

9

Leidende toezichthouder bepalen voor uw organisatie.

10 Toestemming van betrokkenen vastleggen
en regelmatig toetsen.

ADVIES EN ONDERSTEUNING
Laurens & Nivard IT Services is gecertificeerd en inhoudelijk op de hoogte van alle ins en outs
en ontwikkelingen omtrent de AVG. Wij hebben onze eigen Data Protection Officer (DPO), die kan worden
ingezet voor uw organisatie. Laurens & Nivard IT Services kan voor u een AVG-jaarcontrole uitvoeren,
maar wij kunnen ook uw gehele AVG-traject uit handen nemen om u daarmee te ontzorgen.
Voor meer informatie: 010 - 477 78 23, info@laurensnivard.nl of bel met onze DPO: 06 - 45 70 26 85

WWW.LAURENSNIVARD.NL

