AVG uitbesteden
Heeft uw organisatie al het nodig gedaan om te voldoen aan de AVG en wilt u graag weten hoe u er nu
voor staat? Of wilt u de zaken graag goed geregeld hebben maar weet u niet precies waar te
beginnen? Wij nemen u graag de zorgen uit handen en ondersteunen uw organisatie om te voldoen
aan de AVG.
De voordelen van uitbesteden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

een externe AVG Jurist 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 kort overzicht van onze dienstverlening
•

•

•

•

AVG Compliance Check (nulmeting)
Op systematische wijze inzicht in hoe uw
organisatie omgaat met persoonsgegevens en concrete aanbevelingen om
geheel AVG compliant te raken.
Implementatie AVG
Ondersteuning naar behoefte. Wij helpen
uw organisatie graag met advies, maar
kunnen u ook (een deel van) de
implementatiewerkzaamheden uit
handen nemen.
AVG Consultancy (advies en begeleiding)
De zekerheid van compliance zonder de
wettelijke eisen van een FG.
Functionaris Gegevensbescherming
Een (externe) FG handelt namens uw
organisatie privacy vraagstukken af en
heeft contact met de toezichthouder of
betrokkenen die aanspraak maken op
hun privacy-rechten. Dit ontzorgt uw
organisatie, zodat u zich kunt focussen
op waar u goed in bent.

•

•

•

•

Meer informatie?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Tel: 030 -78 52 791
E-mail: kantoor@avgjuristen.nl

Interim Functionaris
Gegevensbescherming
Een tijdelijke FG aanstellen of tijdens de
implementatiefase gebruik maken van
een specialist? Met een interim FG
voldoet u aan de wettelijke eisen en
wordt u voorzien van deskundige en
pragmatische ondersteuning.
DPIA
We brengen de privacyrisico’s van uw
bedrijfsprocessen in kaart. Dit stelt u in
staat passende maatregelen te nemen.
Projectondersteuning
Een projectleider of projectmedewerker
van AVG Juristen maken van uw AVG
projectgroep een succes.
AVG Audit
Een AVG Audit vormt vaak het sluitstuk
van de AVG implementatie. Uw
organisatie wordt getoetst aan de
belangrijkste onderdelen van de AVG.
Onze rapportage bevat bevindingen en
aanbevelingen.

