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De AVG
is de Nederlandse
benaming van de
Europese wetgeving
onder de naam

Wat houdt de AVG in

GDPR

(General Data Protection
Regulation)

Dit om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen en gegevens
te beschermen, zodat deze alleen
worden gebruikt voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een
nieuwe wet die in heel Europa
regelt hoe organisaties om moeten
gaan met persoonsgegevens.

WAAROM?

Waarom deze nieuwe wet

De samenleving
... waardoor persoonsgegevens
op verschillende plekken worden...

...opgeslagen

...uitgewisseld

Maar

...gecombineerd

MISBRUIK

van die gegevens gaat ook

SN E L L E R EN MAKKELIJKER

Voor wie
Het is een verordening en daarmee verplicht voor alle organisaties
die persoonsgegevens verwerken, waaronder...

Accountants- en
assurantiekantoren
Advocaten en notarissen
Softwareontwikkelaars

Arbo-diensten
Fysiotherapiepraktijken
Gemeenten
Gezondheidscentra
Huisartsen
Opleidingsinstituten

€
PA S S P

ORT

Reisbureaus
Uitzendbureaus
Webwinkels

Aanpak
Base27 is een overzichtelijke oplossing
om de AVG snel en effectief te
realiseren en bij te houden.

Stappenplan implementatie AVG GDPR

Base27 kan u daarbĳ helpen door:

Activiteit / Omschrijving

1

Bepaal beleid, rollen
en verantwoordelijkheden
• Bepaal privacybeleid en doelstellingen
• Benoem rol en verantwoordelijkheden
• Benoem functionaris gegevensbescherming*
• Stel procedure melden datalek in

2

Raamwerk voor beleid, overzicht rollen
en verantwoordelijkheden processen
en procedures (meldplicht)

Identificeer en
registreer verwerkingen
Per verwerking:
• Bepaal het doel van de verwerking
• Bepaal de verantwoordelijke
• Benoem de betrokkenen en gebruikte persoonsgegevens
• Bepaal de rechtsgrondslag en de bewaartermijn
• Benoem verwerkende partijen (intern en extern)
• Voer een PIA uit*

3

Stel privacyverklaring en
verwerkersovereenkomsten op
• Stel privacyverklaring op
• Algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden nalopen
• Model verwerkersovereenkomst opstellen
• Per verwerker verwerkersovereenkomst afsluiten

4

Verwerkingsregister waarin alle
genoemde gegevens kunnen
worden vastgelegd.

Bijhouden van alle verwerkersovereenkomsten
(gekoppeld aan verwerkingen)

Borg rechten
van betrokkenen
• Toestemming organiseren*
• Inzage in doel en verwerking van gegevens bieden
• Correctie / verwijdering van gegevens mogelijk maken
• Toepassen van bewaartermijnen
• Optie tot beperking van overdracht van gegevens
• Overdracht van gegevens mogelijk maken in machine-leesbaar formaat
• Stel procedure voor verzoeken van betrokkenen op
• Stel een klachtenprocedure op

5

Registratie en afhandeling verzoeken
van betrokkenen + klachtenprocedure

Neem maatregelen
voor beveiliging
• Privacy by design / by default
• Geheimhouding en gedragsregels
• IT maatregelen o.b.v. security essentials:
• Toegangsbeheer
• Antivirus en malware
• Backup en restore
• Encryptie
• Firewall
• Hardening
• Patches en updates

Beveiligingsraamwerk
o.b.v. security essentials

*Indien nodig

Certificering
Certificering levert
mogelijk een belangrijk
voordeel op voor
uw klanten

Aantoonbaar
makkelijk
geregeld via
Base27

Resultaat

AVG

Voldoe aan de AVG

Snel overzicht

Juridische
aspecten op orde

IT beveiliging
op hoger niveau

Bespaar tijd

Risico’s in kaart

Ik wil graag vrijblijvend advies over de AVG of Base27!
Klik hier of neem contact op via info@axxemble.nl • 085 303 84 29

