
privacy, een web? 
Wij ontrafelen 

de regels!

Meer weten?

Wilt u meer informatie over 
de mogelijkheden? Neem dan 
vrijblijvend contact op met één 
van onze advocaten van het 
privacy team: 

teamprivacy@kienhuishoving.nl.

kienhuishoving n.v.

Pantheon 25 
7521 PR Enschede 

Postbus 109 
7500 AC Enschede

t +31(0)53 480 42 00 
f +31(0)53 480 42 99

teamprivacy@kienhuishoving.nl



Wat komt er allemaal kijken om  
‘AVG-compliant’ te zijn? Heeft u een 
registerplicht? Moet u een Functionaris voor 
de Gegevensbescherming (FG) aanstellen? 
Privacy Impact Assessments (PIA) uitvoeren? 
Verwerkersovereenkomsten aanpassen?  
Wij helpen u graag de AVG te vertalen  
naar concrete acties voor uw organisatie.

Inventarisatie en training

Het begint met een goede voorbereiding. 

Daarom bepalen we eerst samen met u 

welke verplichtingen uit de AVG voor u van 

toepassing zijn en welke concrete acties 

daarom nodig zijn. Door inventarisatie 

en training te combineren, weten uw 

medewerkers welke acties zij op welke wijze 

dienen uit te voeren om ‘AVG-compliant’  

te worden!

Privacy Impact Assessment (PIA)

Om inzicht te krijgen in de risico’s van 

bepaalde gegevensverwerkingen onder 

de AVG, is het raadzaam - en soms zelfs 

wettelijk verplicht - om een PIA uit te 

voeren. Aan de hand van de PIA kan een 

organisatie maatregelen treffen om de 

risico’s te beperken of zelfs te vermijden. 

Met onze modellen en ervaring zijn PIA’s 

efficiënt uit te voeren.

Privacy Officer (PO) versus Functionaris 

voor de Gegevensbescherming (FG)

Wat is de rol van een PO? Wat is de rol van 

een FG? En is het aanstellen van een FG voor 

u verplicht? De FG is een onafhankelijke 

interne toezichthouder. Hij of zij oefent 

controle uit op de toepassing en naleving 

van de privacyregels. De PO adviseert en 

werkt privacyvraagstukken praktisch en 

concreet uit. Die rol nemen wij graag op 

ons. Dat is de meest makkelijke manier om 

ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet 

aan de AVG.

Verwerkersovereenkomsten

Wanneer een organisatie persoonsgegevens 

laat verwerken of verwerkt voor een ander, 

gelden strenge eisen aan de afspraken 

die zij daarover maken. Dit is bijvoorbeeld 

van toepassing bij het (laten) hosten van 

IT-systemen en bij het (extern) verwerken 

van salarisgegevens. Als uw afspraken niet 

aan de eisen van de AVG voldoen kunnen 

hoge boetes worden opgelegd. Voldoen uw 

overeenkomsten, NDA’s en SLA’s al aan de 

eisen van de AVG?

Bijzondere situaties

Verwerkt u ook extra gevoelige gegevens 

zoals bijvoorbeeld medische dossiers, BSN-

nummers of pasfoto’s? Heeft u te maken 

met een beveiligingsincident / datalek? Dan 

gelden er bijzondere wettelijke regelingen. 

Wij vertalen deze regels graag naar voor uw 

situatie toepasselijke acties en procedures.

Hoe verder?

Uiteraard staat u er niet alleen voor. 

We kunnen bij elk onderwerp ondersteuning 

bieden en samen bepalen welk type 

ondersteuning het beste voor u past.  

Neem daarvoor contact op met het  

Privacy-team van KienhuisHoving via 

teamprivacy@kienhuishoving.nl.

Privacy Portaal en Privacy Compliance Tool

Om u te helpen AVG-compliant te worden 

en te blijven, heeft KienhuisHoving een 

online ‘PrivacyPortaal’ gelanceerd. In 

het PrivacyPortaal vindt u uitgebreide 

informatie, modellen en checklists, waarmee 

u alvast een begin kunt maken. Wilt u zelf 

nagaan of u uw organisatie op hoofdlijnen 

aan de AVG voldoet? Gebruik dan onze 

gratis Privacy Compliance Tool.  

Ook deze vindt u in het PrivacyPortaal.  

Vraag uw contactpersoon om uw 

persoonlijke inloggegevens!

Mensen worden zich meer en meer bewust van hun
privacy. Organisaties willen voldoen aan de privacywet- en
regelgeving. En dan is vanaf 25 mei 2018 ook nog
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Tijd voor duidelijkheid én zekerheid!

Wij helpen  
u graag verder


