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AVG Projectondersteuning
Veel organisaties hebben al de nodige stappen gezet voor de implementatie van de nieuwe
privacywetgeving. U loopt met de verscherpte regelgeving ongetwijfeld tegen privacyvraagstukken aan
waarop u niet direct een antwoord heeft. De AVG bevat veel open normen die soms moeilijk te vertalen
zijn naar de praktijk. Onze AVG Juristen voorzien u daarbij graag van advies.

Werkwijze
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.
Projectleider
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.
Projectmedewerker
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 door alle
verwerkingsstromen in kaart te brengen. Vervolgens bieden zij ondersteuning in het ontwikkelen van de
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.

Ondersteuning AVG Juristen
Onze AVG Juristen kunnen uw organisatie onder meer adviseren en begeleiden bij de volgende elementen:

•

Register van verwerkingen

Uw verwerkingsstromen in kaart
•

•

Datalek

Voorbereiding, advies en ondersteuning
wanneer u een beveiligingsincident heeft.

De verwerkersovereenkomst

Het vastleggen van afspraken over
gegevensbescherming

• PIA / DPIA
De nieuwe wettelijke toets van
gegevensbeschermingseffecten

•

•

Privacyverklaring

Informeren van betrokkenen over hoe u
omgaat met persoonsgegevens

Training en Awareness

Het informeren en instrueren van de
medewerkers die omgaan met
persoonsgegevens

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

