GDPR
de integrale aanpak

GDPR
advies en implementatie
Vanaf 25 mei 2018 gaat er een belangrijke wijziging plaatsvinden op het gebied van
privacywetgeving. Organisaties in Nederland moeten dan voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).
De GDPR stelt strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Hoffmann en
Rosenboom kunnen u ondersteunen bij het compliant worden aan deze wetgeving.
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GDPR nulmeting
Zodra de scope duidelijk is, kunt u een nulmeting uitvoeren ten
aanzien van de verplichte GDPR maatregelen. Deze nulmeting
bestaat uit 5 onderdelen:
1. Data Privacy Impact Assessments uitvoeren. Hierin moet
ook gekeken worden naar de rechten van betrokkenen zoals
inzage, correctie, verwijdering en data portabiliteit;
2. Noodzaak en eventuele aanwezigheid verwerkingsregister
vaststellen;
3. Noodzaak en eventuele aanwezigheid Data Protection
Officer (DPO) vaststellen;
4. Procedures en beleid checken;

GDPR
de integrale aanpak
1. Scope bepaling
• Welke verwerkingen van persoonsgegevens vinden er plaats?
• Met wie en in welke rol: verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
• Wat is het doel en de juridische grondslag van deze verwerking?
• Classificatie van de persoonsgegevens
• Welke applicaties verwerken persoonsgegevens?
• Op welke opslagmedia zijn persoonsgegevens opgeslagen?
Output vormt een eerste opzet van een verwerkingsregister

2. GDPR nulmeting
• Data privacy impact assessments uitvoeren (DPIA)
• Noodzaak en aanwezigheid verwerkingsregister
• Noodzaak en aanwezigheid Data Protection Officer (DPO)
• Procedures en beleid checken
• Accountability: is de aantoonbaarheid ingeregeld?
Output is een GAP analyse en een privacy roadmap

3. Implementatie maatregelen
• Processen
• Technologie
• Gedrag van medewerkers

4. Plan-Do-Check-Act
cyclus inregelen
Belangrijk is om een continu controle- en verbeterproces in te regelen
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