Dienstverleningsoverzicht AVG Juristen
In deze brochure geeft AVG Juristen een overzicht van de belangrijkste dienstverlening, samen
met een transparant inzicht van de daarmee samenhangende kosten.
Deze brochure geeft inzicht in:
1.
2.
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5.
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1. Implementatie AVG
Officieel moeten alle organisaties voor 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevens-bescherming
(AVG, of in het Engels: GDPR) hebben geïmplementeerd. Als organisaties de voorheen geldende Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) al volledig naleefden, dan is de implementatie van de AVG een
beperkt project. In de praktijk werd de Wbp echter slechts beperkt nageleefd. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft aangekondigd strenger toe te zien op naleving van de AVG. Bij niet naleving
kunnen forse boetes worden opgelegd.
Onze AVG Juristen helpen organisaties met advies en met concrete bijdragen voor de implementatie
van de AVG. De implementatie verloopt doorgaans via de volgende fasen:
1. Plan van aanpak
2. Persoonsgegevens in kaart
3. Inrichting Register van verwerkingen
4. Verwerkersovereenkomsten op orde
5. PIA’s (gegevens effectbeoordelingen) in kaart
6. Protocollen op orde
7. Informatiebeveiligingsbeleid en privacy-statement
8. Afronding en aanbevelingen
Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de mate waarin zaken intern worden opgepakt, neemt
een implementatie doorgaans de volgende tijd in beslag.
Kleine organisaties
Passend voor: Organisaties tot 25 werknemers met een beperkte verwerking van
(bijzondere)persoonsgegevens
Begeleiding:
4-6 dagen
Middelgrote organisaties
Passend voor: Organisaties met 25-125 werknemers met een beperkte verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens
Begeleiding:
6-8 dagen
Grote organisaties
Passend voor: Organisaties met 125+werknemers en/of een omvangrijke verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens
Begeleiding:
Naar behoefte
Tarief
Voor een senior consultant hanteren wij een dagtarief van € 1.099,- en voor een junior consultant
hanteren wij een dagtarief van € 599,-.
AVG implementatiebegeleiding is het meest effectief wanneer deze uitgevoerd door twee consultants
(een senior en junior) tegelijk. Hiervoor hanteren wij een gezamenlijk (gereduceerd) dagtarief van
€ 1.549,-. Genoemde prijzen zijn te vermeerderen met btw.

2. (externe) Functionaris Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht veel organisaties een onafhankelijke
Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De Autoriteit Persoonsgegevens raadt ook de
organisaties die daartoe niet verplicht zijn, een FG aan te stellen. Onze AVG Juristen kunnen deze rol
direct voor uw organisatie invullen. Zo voldoet u aan de wettelijke eis en bent u verzekert van nuchter
en deskundig advies.

2.1 Wanneer is een FG verplicht?
Met de inwerkingtreding van de AVG zijn organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens
verwerken verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.
De plicht om een FG aan te stellen geldt in ieder geval voor:
•

overheden en publieke organisaties;

•

scholen;

•

zorgorganisaties;

•

ICT-organisaties die veel gegevens verwerken van klanten.

2.2 Een interne FG, of uitbesteden?
Of een FG onder de AVG voor uw organisatie nu verplicht is of niet, de meeste organisaties hebben
geen fulltime interne FG nodig.
Met een externe FG van AVG Juristen is uw organisatie verzekerd van voldoende kennis en ervaring op
het gebied van privacyrecht. Zo voldoet uw organisatie op een flexibele en kosteneffectieve manier aan
de invulling van deze functie.
Een externe FG handelt namens uw organisatie privacy vraagstukken af, inclusief contacten met de
toezichthouder of betrokkenen die aanspraak maken op privacy-rechten. Dit ontzorgt uw organisatie,
zodat u zich kunt focussen op waar u goed in bent.
De voordelen van uitbesteden:
•

een externe FG is flexibel inzetbaar;

•

geen kosten aan (bij)scholing;

•

gegarandeerd van voldoende kennisniveau;

•

de vereiste onafhankelijkheid is verzekerd;

•

verbeterde efficiëntie door kennis-kruisbestuiving;

•

breed inzetbaar.

2.3 Belangrijkste elementen van onze FG dienstverlening
•

Advies en begeleiding bij toepassing van de AVG
Reguliere “hands-on” ondersteuning om ervoor te zorgen dat u aan uw AVG-verplichtingen blijft
voldoen

•

Registratie bij de AP
Registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uw Functionaris Gegevensbescherming

•

Datalekken-afhandeling
Van implementatie van een protocol om datalekken te ontdekken, tot het afhandelen en
rapporteren van datalekken

•

Register van Verwerkingen
Hulp om een Register van Verwerkingsactiviteiten (RvV) op te zetten en te onderhouden

•

Documentatie-ontwikkeling en actualisatie
Herziening van uw privacybeleid, procedures en andere privacy-gerelateerde documentatie

•

Ad-hoc ondersteuning
Waar nodig biedt de FG ad-hoc ondersteuning

•

Reguliere rapportage
Afhankelijk van de behoefte van de organisatie worden rapportages aan het management
uitgebracht

•

Jaarlijkse audit
Jaarlijks wordt gerapporteerd over de staat van de organisatie en relevante ontwikkelingen op
het gebied van de omgang met persoonsgegevens

•

Training en awareness
Training, awareness en instructie voor medewerkers die omgaan met persoonsgegevens

•

Kortingen op overige dienstverlening
Organisaties die een externe FG van AVG Juristen aanstellen krijgen korting op het tarief, ook
voor overige dienstverlening

2.4 Randvoorwaarden
Voordat een AVG Jurist aangesteld kan worden als Functionaris Gegevensbescherming van uw
organisatie, dient inzicht te zijn verkregen in de organisatie en het implementatieniveau van de
privacywetgeving binnen de organisatie. Dit kan door uitvoering van een AVG 0-meting. Indien nodig,
kan aan deze 0-meting een implementatietraject worden gekoppeld.

2.5 FG Pakketten
Kleine organisaties
Passend voor:
Frequentie:
Tarieven:

Organisaties met 5 - 25 werknemers met een beperkte verwerking van
(bijzondere) persoonsgegevens
3 dagen per jaar op locatie aanwezig
Intake en opstartkosten (implementatie)
€ 750,Kosten per maand
€ 275,Uurtarief voor ondersteuning buiten overeengekomen uren
€ 139,-

Middelgrote organisaties
Passend voor:
Organisaties met 25-125 werknemers met een beperkte verwerking van
(bijzondere) persoonsgegevens
Frequentie:
6 dagen per jaar op locatie aanwezig
Tarieven
Intake en opstartkosten (implementatie)
€ 1.500,Kosten per maand
€ 550,Uurtarief voor ondersteuning buiten overeengekomen uren
€ 139,-

Grote organisaties
Passend voor:
Frequentie:
Tarieven

Organisaties met 125+ werknemers en een omvangrijke verwerking van
(bijzondere) persoonsgegevens
1 dag per maand op locatie aanwezig
Intake en opstartkosten (implementatie)
€ 3.000,Kosten per maand
€ 1.099,Uurtarief voor ondersteuning buiten overeengekomen uren
€ 139,-

3. AVG Consultancy
Heeft uw organisatie geen plicht om een FG aan te stellen, maar hecht u wel waarde aan een correcte
omgang met persoonsgegevens? Wij kunnen desgewenst op abonnementsbasis uw organisatie bijstaan
met passend advies. Zo heeft u wel de zekerheid van compliance, maar niet de formele eisen rond een
FG.
Voordelen
•
•
•
•
•

regelmatige bewaking van de compliance
eén vaste adviseur
bekendheid met de organisatie
direct hulp bij vragen of calamiteiten
kortingen tot 20%

4. AVG 0-meting
4.1 Inzicht in uw organisatie
Een goede toepassing van de AVG zal voor iedere organisatie betekenen dat er processen moeten
worden aangepast of gedocumenteerd. Waar de accenten liggen is afhankelijk per sector en per
organisatie. AVG Juristen biedt u via de ontwikkelde 0-meting snel en effectief inzicht in waar u de AVG
veranderingen van uw organisatie vraagt.
Door onze brede ervaring met de AVG in verschillende sectoren, kan effectief achterhaald worden waar
de aandachtspunten voor uw organisatie liggen. Aan de hand van een door AVG Juristen ontwikkelde 0meting worden de hoofdbeginselen die voortvloeien uit de AVG getoetst voor uw organisatie. Op deze
wijze wordt op een systematische wijze in kaart gebracht wat uw huidige beleid én het gewenste beleid
is op het gebied van persoonsgegevensverwerking.
Per constatering wordt concreet aangegeven wat de organisatie moet doen om te gaan voldoen aan de
AVG-normen.

4.2 Werkwijze
De 0-meting vindt plaats door middel van een gesprek met enkele mensen die de organisatie goed
kennen. Vaak levert een gesprek met de kwaliteitsmedewerker, een HR-medewerker en een ICTmedewerker een compleet beeld op.
De constateringen worden vervat in een overzichtelijke rapportage met waarin de constateringen en de
aanbevelingen uiteen worden gezet.
Dit rapport is zeer bruikbaar als uitgangspunt voor uw privacybeleid, omdat het een duidelijk overzicht
geeft van uw bedrijfsvoering op het gebied van verwerken van persoonsgegevens.

4.3 AVG 0-meting pakketten
Klein
Passend voor:
Duur:
Prijs:

MKB
Passend voor:
Duur:
Prijs:

MKB +
Passend voor:
Duur:
Prijs:

Organisaties met 1-25 werknemers met een beperkte verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens
AVG juristen 3 uur op locatie
€ 1299,-

Organisaties van 25-125 werknemers met een beperkte verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens
AVG Juristen 5 uur op locatie
€ 1.599,-

Organisaties met 125+ werknemers en een omvangrijke verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens
AVG Juristen 6-8 uur op locatie
€ 2.499,-

5. AVG Projectondersteuning
5.1 Werkwijze
Veel organisaties hebben al de nodige stappen gezet voor de implementatie van de nieuwe
privacywetgeving. Mogelijk heeft uw organisatie een privacy medewerker aangesteld of loopt er een
privacy project. In beide gevallen kan uw organisatie de behoefte hebben aan ondersteuning van onze
AVG Juristen.
Wij bieden zowel projectleiders als projectmedewerkers aan die u op weg helpen.
Een projectleider organiseert het gehele privacy project, stuurt medewerkers aan en brengt verslag uit
aan het management van uw organisatie. In overleg met de leidinggevenden van verschillende
disciplines wordt het privacybeleid uiteengezet. Onze projectleiders hebben organisatiekracht en
hebben veel kennis opgedaan in verschillende sectoren.
Een projectmedewerker werkt in opdracht van uw organisatie en richt zich met name op het vertalen
van beleid naar documenten. Onze projectmedewerkers verdiepen zich in uw organisatie via een
inventarisatie. Door de inventarisatie worden alle verwerkingsstromen in kaart gebracht. Vervolgens
bieden zij ondersteuning in het ontwikkelen van alle vereiste documentatie zoals het inrichten van een
verwerkingsregister en het sluiten van verwerkersovereenkomsten. Het voordeel van onze
projectmedewerkers is dat zij eenvoudig de vertaalslag van de AVG naar de praktijk kunnen maken.
Zie hieronder de tarieven.

Projectondersteuning

Projectleider

Projectmedewerker

Uurtarief

€139,-

€79,-

Goed om te weten
•
•

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing;
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

Contactgegevens
AVG Juristen
Erfstede 4H
3431 KH Nieuwegein
Tel: 030 -78 52 791
E-mail: info@avgjuristen.nl

Algemene voorwaarden AVG Juristen
1.

AVG Juristen is een handelsnaam van De Man Juridische Diensten B.V. kantoorhoudende aan de
Erfstede 4H (3431 KH) te Nieuwegein (kvk: 58291385).

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan AVG Juristen verstrekte
opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.

Alle opdrachten worden, met volledige uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404 BW en
7:407 lid 2 BW, door AVG Juristen aanvaard en uitgevoerd.

4.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten
begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot
het bedrag of de bedragen waarop de door AVG Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat AVG Juristen onder die
beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

5.

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle
aan AVG Juristen gegeven opdrachten de bevoegdheid van AVG Juristen in om dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen
aansprakelijkheid van AVG Juristen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde
personen is uitgesloten.

6.

Opdrachtgever is voor de door AVG Juristen uitgevoerde opdracht het overeengekomen
vergoeding en eventuele voorschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is
overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt de vergoeding bepaald aan
de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt het gehanteerde uurtarief € 175,- exclusief btw.
De voorschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door
AVG Juristen te behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt/betaald, zoals griffierecht,
deurwaarderskosten, kosten van uittreksels kosten van ingeschakelde externe deskundigen, ect..
Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten, welke worden doorgerekend met een opslag
van 15%. Denk daarbij aan verzendkosten en printkosten.

7.

De betalingstermijn voor de door AVG Juristen verzonden declaraties met de door haar in het
kader van de aan haar verstrekte opdracht uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden
en/of gemaakte kosten, bedraagt 14 dagen. Indien binnen deze betalingstermijn niet is betaald, is
de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende
declaratie en kan de behandeld jurist of medewerker de behandeling van de zaak opschorten of
beëindigen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt vorenstaande ook
onverkort indien een derde partij ingevolge artikel 6:96 BW gehouden is om de declaraties te
vergoeden.

8.

Niet alleen AVG Juristen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de
opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9.

Op de rechtsverhouding tussen AVG Juristen en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht
van toepassing. Alleen de Nederlandse Kantonrechter, danwel voorzieningenrechter sector
Kanton, is bevoegd van enig geschil tussen AVG Juristen en een opdrachtgever kennis te nemen.
Versie januari 2017

