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Maak uw onderneming AVG-proof met onze
Legal Scan Privacy!
Voldoet uw organisatie al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Bent u hiervan niet zeker? Wij brengen graag uw
positie in kaart en zetten uiteen welke risico’s er voor en binnen uw organisatie zijn en welke maatregelen (eventueel) genomen moeten worden
om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. U zit immers niet te
wachten op een datalek of boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?!
In deze ﬂyer wordt de Legal Scan Privacy toegelicht.
WWW.VANGELDERADVOCATEN.NL

1. WAAROM IS ONZE LEGAL SCAN PRIVACY VOOR U VAN BELANG?
	
Veel
ondernemers zijn inmiddels op de hoogte van het bestaan van de AVG, maar
niet iedereen heeft helder voor ogen wat dit nu precies voor de organisatie betekent
en wanneer daadwerkelijk aan de verplichtingen uit de AVG is voldaan. Regelmatig
wordt ons gevraagd: welke verplichtingen gelden nu precies voor onze organisatie?
Moeten wij ook een verwerkingsregister opstellen? Welke persoonsgegevens mogen wij
bewaren en hoelang? Op die en andere vragen geven wij u een antwoord. Met onze
Legal Scan maken wij voor u inzichtelijk waar uw organisatie op dit moment staat. Het
doel hiervan is risicobeheersing, het creëren van bewustzijn en kennis van hetgeen nog
gedaan moet worden.

2. HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?
	 komen een dag of dagdeel op locatie, zodat we gemakkelijk toegang hebben
We
tot relevante informatie en een goed beeld krijgen van het huidige beleid over persoonsgegevens, privacy en beveiliging.
	Tijdens deze dag:
• reikt u informatie en documenten aan;
• beoordelen wij deze informatie en documenten ter plaatse;
• delen wij direct onze bevindingen mondeling met u.
Na deze dag:
	• 	wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, waarin aandachtspunten en verplichtingen in kaart worden gebracht en praktische tips en adviezen worden gegeven om de
geconstateerde risico’s tot een minimum te beperken.
	Naar aanleiding van de bespreking en de praktische rapportage kunt u beslissen of het
al dan niet nodig is maatregelen te nemen die juridische knelpunten en aansprakelijkheden nu en in de toekomst voorkomen. Het spreekt voor zich dat wij de aanpassingen die
nodig of gewenst zijn, graag voor uw organisatie uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden
aan een privacyverklaring voor de website, een wijziging in de algemene voorwaarden
en/of het opstellen of verbeteren van het intern privacybeleid.

3. WAT IS UW INVESTERING?
Afhankelijk van het soort onderneming, de omvang daarvan en in hoeverre uw organisatie
al een begin heeft gemaakt met het opstellen van de benodigde documenten, bieden wij
u een begroting op maat aan. Indien u naar aanleiding van de Legal Scan beslist nadere
maatregelen te treffen, waarbij u onze hulp wenst, zullen wij in overleg met u afspraken
maken over de aan te passen stukken en de kosten die hieraan verbonden zijn. Zo weet u
op voorhand waar u aan toe bent.
Op onze Legal Scan Privacy zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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