Cuccibu
Privacy Services
Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG, ook wel GPDR) gehandhaafd.
In alle sectoren is hard gewerkt om te
voldoen aan de eisen van de AVG.
De vraag is “Bent u in control”?
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In het belang van uw medewerkers,
leveranciers en klanten, maar ook in
het belang van een goede en integere
dienstverlening en bedrijfsvoering is het
zaak om zorgvuldig om te gaan met
persoonsgegevens. Veel organisaties
zijn daartoe enthousiast aan de slag
gegaan met onderwerpen als een
verwerkingenregister, privacybeleid,
procedures en protocollen. Aangevuld
met initiatieven op het gebied van
bewustwording en kennisopbouw.
Maar bent u daarmee in control?
Privacy is een continu proces en zonder
een goed controlemechanisme kan al
het gedane werk snel verloren gaan.
Het is daarom belangrijk om na uitvoering
van de vereisten van de AVG controle te
blijven houden en waar nodig bij te sturen
(PDCA). Heeft u al stilgestaan bij de volgende vragen?
•	Is uw senior management betrokken bij
het onderwerp gegevensbescherming?
•	Is uw Functionaris Gegevensbescher
ming (FG) in positie en werkt de
verantwoording naar de juiste lagen
in de organisatie?
•	Zijn de processen om de AVG te
managen ingevoerd en geborgd?
•	Is er een permanente leercyclus
ingericht voor de medewerkers van
uw organisatie, waarmee kennis en be
wustwording op het gewenste niveau
kan worden gebracht én gehouden.
•	Worden DPIA’s uitgevoerd (op nieuwe
processen) en worden ze ter beoorde
ling aan de FG voorgelegd?
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Onze adviseurs helpen u met het maken
van de juiste stappen op het gebied van
AVG, waarmee uw organisatie volledig
in control kan komen. Wij bieden daarom de volgende diensten aan:
•	Activatie van de PDCA cyclus met
een zelf-assessment, nulmeting en
adviesrapport;
•	Trainingen voor FG, Privacy Officer (PO)
CISO in open inschrijving of bij u in de
regio;
•	Workshop DPIA, samen met uw colle
ga’s hands-on een DPIA uitvoeren;
•	Uitvoeren DPIA met als resultaat een
beschreven verwerkingsproces,
geconstateerde risico’s en een
advies voor de te nemen maatregelen;
•	Abonnement voor het beoordelen van
(verwerkers) overeenkomsten of beant
woorden van privacyvraagstukken
(op locatie of op afstand);
•	FG as a Service, invulling van de FG
positie als een dienst;
•	Interim invulling van de privacy officer.
•	Selectie en implementatie van
eventuele ondersteunende tools
Take control: cuccibu.nl
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in een nadere kennismaking?
Neem dan contact op met Frank Roumans:
frank.roumans@cuccibu.nl of 06 - 5203 5849.
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