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De Interim Functionaris Gegevensbescherming (FG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht veel organisaties een Functionaris
Gegevensbescherming (hierna: FG) aan te stellen. De FG moet deskundig en onafhankelijk zijn. Heeft u
tijdelijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig? Of wilt u tijdens de implementatiefase van de
privacyregelgeving gebruik maken van een specialist en daarna het stokje over te dragen? Het team van
AVG Juristen staan voor u klaar om deze functie tijdelijk voor u in te vullen. Zo voldoet u aan de wettelijke
eisen en bent u verzekerd van pragmatisch en deskundig advies.

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.

De voordelen van een Interim FG
De AVG Jurist kent uw branche en is in staat om onafhankelijk de taken van de FG uit te voeren, zoals:
•
•
•
•
•
•

Toezicht houden op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving;
Inventarisatie en actualisatie van gegevensverwerkingen;
Registratie en afhandeling van meldingen;
Afhandelen van interne en externe vragen;
Advisering ten behoeve van processen, applicaties, beveiliging en projecten;
Rapportage en verantwoording aan directie, college en/of MT.
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De voordelen van uitbesteden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

een interim 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.

Een Interim FG van AVG Juristen
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Duidelijke afspraken
Wij ondersteunen uw organisatie voor
een bepaalde tijd, of voor onbepaalde
tijd met een opzegtermijn van 2
maanden.

Meer informatie?
Neem contact op met AVG Juristen voor een vrijblijvende kennismaking.
Telefoon: 030-7852791
E-mail: kantoor@avgjuristen.nl
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