PRIVACY COMPANY

Privacy Kit

De Privacy Kit
Voldoen aan de privacywetgeving waarbij je zelf de uitvoering kan
doen? Zie je geen mogelijkheden om het volledige implementatie
traject uit te besteden? Maak dan gebruik van de templates uit de
Privacy Kit.
De Privacy Kit is een collectie van meer dan dertig op de praktijk
gerichte documenten en templates die klaar staan om door jou
gebruikt te worden. Hieronder is een overzicht van de collecties weergegeven die onderdeel vormen van de Privacy kit.

Voorbereiding
Breng je huidige
situatie in kaart en
maak een plan

Inventarisatie
Verzamel en registreer
de aanwezige
persoonsgegevens

Awareness
Maak jouw organisatie
privacybewust

Documentatie
Breng noodzakelijke
informatie bij elkaar en
leg deze vast

Procedures
Implementeer procedures
voor een privacy bestendige
organisatie

Controle en Toezicht
Geef het controleren van
compliance de juiste plek
binnen de organisatie

Template Collecties
Je eigen implementatie traject begint hier. Nog geen stappen ondernomen of geen beeld bij de noodzakelijke maatregelen? Start dan in
ieder geval met de collectie ‘voorbereiding’.

Voorbereiding
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De Privcy Kit templates; handige
hulpmiddelen
Geef gebruikers toegang tot de beste privacy template oplossing en
zorg tegelijkertijd voor een optimale naleving van de privacy wet- en
regelgeving. De Privacy Kit is een collectie van uitgewerkte, professionele documenten, die je helpen om te voldoen aan de hoge normen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met onze continu
groeiende verzameling templates biedt de Privacy Kit een manier om
geld te besparen, jouw stempel op juridisch correcte documenten te
drukken en consistentie en duidelijkheid binnen jouw organisatie te
waarborgen.
1)

Bespaar tijd en geld met vooraf ontworpen templates

Door templates te gebruiken die na aanpassing of toevoeging te finaliseren zijn, bespaar je waardevolle tijd waardoor je je op andere
belangrijke zaken kan concentreren. Een document dat snel klaar is om
te verzenden, te delen en ten uitvoering te brengen.
2)

Druk je eigen stempel op juridisch nauwkeurige documenten

Al onze templates zijn gemaakt door professionals in de privacybranche. Daarbij is het uitgangspunt dat de documenten de noodzakelijke
voorwaarden bevatten, zonder complex juridisch taalgebruik.
Door te beginnen met een goed gemaakt, professioneel template, leg
je al snel de basis voor kwalitatieve juridische documentie. Door je
eigen ‘look en feel’ aan de templates toe te voegen, produceer je al snel
aantrekkelijke documenten die volledig uniek zijn voor jouw organisatie. Op al onze templates kun je dan ook eenvoudig jouw logo’s en pictogrammen toevoegen.
Ingevulde documenten die bedoeld zijn voor openbaarheid, zoals de
privacyverklaring, mogen openbaar gemaakt worden. De templates
zijn daarentegen voor eigen gebruik en doorlevering aan organisaties
of openbaarmaking is niet toegestaan.
3)

Hou de controle over het volledige implementatie traject

Een bedrijf reproduceert en hergebruikt verschillende documenten,
vaak in grote aantallen. Het gebruik van templates heeft het belangrijke voordeel dat je consistentie in jouw documentatie kan behouden.
Met de kant-en-klare templates van de Privacy Kit kun je het hele
proces stroomlijnen. Alle belangrijke informatie kan gemakkelijk
worden overgenomen en voor elk nieuw document kunnen eventuele
details eenvoudig worden aangepast.

Overzicht Template Collecties
Voorbereiding
Vragenlijst nulmeting
Projectplan sjabloon
Projectaanpak
Inventarisatie
Data inventarisatie uitleg
Data inventarisatie sjabloon
Data inventarisatie voorbeeld
Rechtmatigheid en risico analyse
Privacy risico model
Privacy Impact Assessment uitleg
Privacy Impact Assessment pre-check
Privacy Impact Assessment sjabloon
Awareness
Awareness belang en training
Awareness leveranciers
nterne communicatie factsheet
Documentatie
Verwerkersovereenkomst sjabloon
Verwerkersovereenkomst checklist
Privacybeleid sjabloon
Privacybeleid voorbeeld
Privacyverklaring sjabloon
Privacyverklaring voorbeeld
Cookieverklaring uitleg
Procedures
Meldplicht datalekken uitleg en voorbeeldprocedure
Meldplicht datalekken sjabloon
Klantrechten uitleg en voorbeeldprocedure
Privacy by Design raamwerk
Privacy by Design formulier
Controle & Toezicht
Uitleg Functionaris Gegevensbescherming
Tips voor blijvende compliance

Voorbereiding

De documenten uit de voorbereidingsfase brengen de huidige stand
van zaken binnen jouw organisatie in kaart. Op basis van deze
documenten kunnen aanbevelingen worden gegeven hoe je jouw
organisatie en processen het beste kan inrichten met het oog op de
AVG.
Vragenlijst nulmeting
Checklist waarmee je zelf kan bepalen welke processen, maatregelen
en documenten aanwezig zijn binnen de organisaties op het gebied
van privacy. Op basis hiervan kan de gebruiker beoordelen welke
stappen genomen moeten worden.
Projectplan sjabloon
Document dat — op basis van de bevindingen uit de vragenlijst
nulmeting — jou helpt een detailplanning voor het
implementatietraject uit te zetten.
Projectaanpak
Document met een chronologisch opgestelde lijst van relevante
privacy activiteiten.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief de vragenlijst nulmeting,
de sjabloon projectplan en de projectaanpak.

Een afzonderlijke template voorbereiding ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Inventarisatie

De documenten uit de inventarisatie-fase brengen in kaart welke
persoonsgegevens er worden opgeslagen en gebruikt binnen de
organisatie. Op basis van de inventarisatie is het mogelijk om
maatregelen te nemen om aan de geldende wetgeving te voldoen en
te bepalen wat de risico’s van bepaalde verwerkingen zijn.
Data inventarisatie uitleg
Verklarend document over de data inventarisatie: een onderzoek naar
de verschillende verwerkingen en de daarbij betrokken typen
persoonsgegevens.
Data inventarisatie sjabloon
Een document met een vaste indeling en vooraf gedefinieerde vragen
en antwoordopties dat gebruikt kan worden voor de data
inventarisatie. Met behulp van de data inventarisatie kan het register
van verwerkingen worden opgebouwd.
Data inventarisatie voorbeeld
In dit document is een verwerking opgenomen in het sjabloon die als
voorbeeld kan dienen om een beeld te schetsen van de mogelijke
antwoorden.
Rechtmatigheid en risico analyse
Document dat uitleg geeft over het beoordelen van de
rechtmatigheid en de risico's van de verwerkingen.
Privacy risico model
Een schematische beschrijving van verschillende privacy risico’s om
een goede risicoinschatting te kunnen maken.
Privacy Impact Assessment uitleg
Verklarend document over de PIA: een instrument om vooraf de
risico's en mogelijke maatregelen van een nieuw product of dienst in
kaart te brengen.
Privacy Impact Assessment pre-check
Een document om vooraf te bepalen of een PIA verplicht is op grond
van de AVG.
Privacy Impact Assessment sjabloon
Een document met een vaste indeling en vooraf gedefinieerde vragen
en antwoordopties dat gebruikt kan worden voor de PIA.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief de uitleg data
inventarisatie uitleg, de sjabloon data inventarisatie,
het voorbeeld data inventarisatie, de rechtmatigheid
en risico analyse, het privacy risico model, de PIA
uitleg, de PIA pre-check, en de PIA sjabloon .

Een afzonderlijke template inventarisatie ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Awareness

De documenten uit de awareness collectie beoogen werknemers een
volledig bewustwordingsprogramma te bieden voor de principes,
rollen, verantwoordelijkheden en processen in het kader van de
privacy wetgeving.
Awareness: belang en training
Dit document beschrijft de noodzaak van awareness binnen de
organisatie voor het implementeren van procedures en beleid in het
kader van privacy. Daarnaast geeft het document inzicht in de
verschillende vormen van training om deze awareness te creëren.
Awareness: leveranciers
Voor het creëren van awareness binnen de organisatie kunnen
verschillende leveranciers worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld
training of e-learning. Dit document geeft inzicht in de verschillende
leveranciers.
Interne communicatie: factsheet
Deze factsheet geeft een kort en bondig overzicht van de
verschillende vereisten op grond van de AVG en kan gebruikt worden
voor interne communicatie.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief awareness: belang en
training, awareness: leveranciers en de factsheet
interne communicatie.

Een afzonderlijke template awareness ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Documentatie

Bijeengebrachte informatie met het oog op het nakomen van
wettelijke verplichtingen van de AVG.
Verwerkersovereenkomst sjabloon
Sjabloon voor een verwerkersovereenkomst die na aanpassing
gebruikt kan worden na het sluiten van een overeenkomst met
verwerkers.
Verwerkersovereenkomst checklist
Een checklist om een bestaande verwerkersovereenkomst te
controleren op noodzakelijke en nuttige items.
Privacybeleid: sjabloon
Een document met een vooraf ingestelde indeling van voorgestelde
uitgangspunten voor een goed privacybeleid. In het privacy beleid
wordt de privacy strategie van jouw organisatie uitgebreid
beschreven. Dit kan worden gebruikt om aan medewerkers uit te
leggen hoe de organisatie met persoonsgegevens omgaat en wat er
van de medewerkers in dit kader verwacht wordt.
Privacybeleid: voorbeeld
Een opgemaakt privacybeleid dat dient als voorbeeld voor het type
uitgangspunten welke opgenomen kunnen worden.
Privacyverklaring: sjabloon
Een document met een vaste indeling van de belangrijkste elementen
om duidelijk en transparant informatie te delen met de betrokkenen.
Privacyverklaring: voorbeeld
Een opgemaakte privacyverklaring die dient als voorbeeld voor de
manier waarop privacy gecommuniceerd kan worden.
Cookieverklaring uitleg
Verklarend document over hoe en wat je moet communiceren
wanneer je informatie verzamelt/analyseert tijdens websitebezoeken.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief de sjabloon
verwerkersovereenkomst, de checklist
verwerkersovereenkomst, de sjabloon privacybeleid,
het voorbeeld privacybeleid, de sjabloon
privacyverklaring, het voorbeeld privacyverklaring en
de uitleg cookieverklaring.

Een afzonderlijke template documentatie ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Procedures

Een datalek moet binnen 72 uur na ontdekking ervan worden gemeld
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Om deze strakke deadline te
halen dient er een bestendige procedure te zijn geïmplementeerd
binnen uw organisatie.
Meldplicht datalekken: uitleg en voorbeeldprocedure
Document waarbij een voorstel wordt gedaan voor het inrichten van
de procedure.
Meldplicht datalekken: sjabloon
Document met een vaste indeling voor het vastleggen van alle
relevante informatie over de afwikkeling van een datalek in een
register.
Klantrechten: uitleg en voorbeeldprocedure
Verklarend document over klantrechten zoals het recht van inzage,
het laten verbeteren van eventuele fouten en het laten verwijderen
van persoonsgegevens. Aanvullend een voorbeeldprocedure om tijdig
te kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken.
Privacy by Design raamwerk
Raamwerk voor nieuwe producten, diensten en werkprocessen
waardoor er rekening gehouden kan worden met de principes van
Privacy by Design (PbD) en Privacy by Default.
Privacy by Design formulier
Document dat gebruikt kan worden voor de vastlegging van de
stappen die je als organisatie neemt om aan de principes van Privacy
by Design en Privacy by Default te kunnen voldoen.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief de uitleg en
voorbeeldprocedure meldplicht datalekken, de
sjabloon meldplicht datalekken, de uitleg en
voorbeeldprocedure klantenrechten, het Privacy by
Design raamwerk en het Privacy by Design formulier.

Een afzonderlijke template procedure ontvangen?
Neem dan contact met ons op.

Controle & Toezicht

Documenten die helpen om op verschillende manieren te controleren
en het toezien op het nakomen van de verplichtingen te waarborgen.
Uitleg Functionaris voor de Gegevensbescherming
Document met uitleg over de rol van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming en de situaties uit de wet die aangeven of het
verplicht is om er een aan te stellen of niet.
Tips voor blijvende compliance
Document met tips voor het implementeren van controles voor
blijvende compliance. Dit zorgt ervoor dat systematisch
gecontroleerd kan worden of er aan de eisen van de
privacywetgeving wordt voldaan.
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Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief uitleg FG en tips voor
blijvende compliance

Een afzonderlijke template controle en toezicht ontvangen?
Neem dan contact met ons op.
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De Volledige Verzameling

Veel organisaties richten zich op het realiseren van een minimaal
niveau van compliance met de AVG. Privacy Company heeft de
afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om organisaties te
ondersteunen in dergelijke trajecten.
Zoals in de collecties is weergegeven, onderscheidt deze aanpak zich
in een aantal onderdelen die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.
Tijdens de implementatie is het daarentegen af te raden om het
project volledig gefaseerd te doen. Door tijdens de inventarisatie
al te toetsen met awareness, documentatie en prcedures, onstaat
een evenwichtige samenhang.
De documenten uit deze samenhangende collecties kunnen
verkregen worden in één volledige verzameling. Compliant met de
AVG; van voorbereiding tot toezicht. Alles in eigen handen, met de
expertise van Privacy Company verwerkt in de documentatie.

Inventarisatie

Awareness

Voorbereiding

Controle

Documentatie

Procedures

Ontvang de volledige verzameling
privacydocumenten, inclusief alle templates uit de
collecties voorbereiding, inventarisatie, awareness,
documentatie, procedures en controle en toezicht.

Elk kwartaal de update van de volledige verzameling
ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Over Privacy Company
De Privacy Kit is ontwikkeld om jouw organisatie te ondersteunen bij
de implementatie van de privacywetgeving. Met behulp van de Privacy
Kit wordt het voor een organisatie mogelijk om, met een beetje hulp,
zelf de stappen naar privacy compliance te zetten zonder dit uit
handen te geven. Door gebruik te maken van de informatie en templates uit onze Privacy Kit kun je bepalen welke acties voor jouw organisatie nodig zijn om te voldoen aan de privacywetgeving en deze grotendeels zelf uitvoeren. Zo weet je direct of er extra expertise benodigd
is voor rechtmatigheid- en risico-analyses.
De Privacy Kit is in lijn met de andere diensten van Privacy Company:
praktijkgerichte oplossingen en een simpele aanpak bij alle privacy
vraagstukken en problemen. We bieden een compleet portfolio met
privacyadvies, training en tooling. We streven naar open privacy innovatie en delen onze kennis om privacy overzichtelijk en makkelijk te
maken.
Ons team werkt elke dag nauw samen met onze klanten om zo nieuwe
inzichten te verzamelen welke worden verwerkt in onze verschillende
diensten en producten. Op deze manier zorgen wij voor producten die
aansluiten op de klant en huidige regelgeving, en blijven we onszelf
continu ontwikkelen. Ons team is de drijvende kracht achter het
succes van onze organisatie. We bestaan uit een diverse groep
mensen met verschillende achtergronden, gedreven door de passie om
privacy te laten werken in de dagelijkste praktijk. Ons motto is ‘One
happy company’. Een team waar onze klanten op kunnen bouwen.

Privacy Nexus
Privacy Nexus maakt het mogelijk om de privacy te managen in jouw
organisatie. Privacy Nexus maakt het makkelijker en minder tijdrovend
om een verwerkingsregister aan te leggen en een Privacy Impact
Assessment (PIA) uit te voeren. Tevens ondersteunt het bij het management van de privacy van derde partijen en leveranciers.
Privacy Nexus maakt het mogelijk om de privacy te managen in jouw
organisatie. Privacy Nexus maakt het makkelijker en minder tijdrovend
om een verwerkingsregister aan te leggen en een Privacy Impact
Assessment (PIA) uit te voeren. Tevens ondersteunt het bij het management van de privacy van derde partijen en leveranciers.

E-learning
Persoonlijke data, zoals klant- en medewerkersgegevens, wordt door
een groot aantal mensen binnen jouw organisatie verzameld, ingezien
en gedeeld. Het gebruik van die gegevens is veelal noodzakelijk, maar
kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals misbruik, diefstal of
fraude. Om die risico's te verkleinen en te zorgen dat jouw medewerkers bewust met persoonsgegevens omgaan, heeft Privacy Company
de privacy e-learning ontwikkeld.
De privacy e-learning is een flexibele oplossing om je organisatie
up-to-date te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van privacy. Met onze online leeromgeving volgt iedereen de training
op de momenten en de locaties die hem of haar goed uitkomen.
De privacy e-learning biedt een afwisselende, interactieve en laagdrempelige leeroplossing om het privacy bewustzijn van alle medewerkers te vergroten. De e-learning begint met een awareness training die
geschikt is voor de hele organisatie. Daarnaast kunnen er modules
gevolgd worden voor specifieke expertise gebieden.
Om aantoonbaar compliant te zijn met de awareness vereisten van de
AVG, kun je eenvoudig tracken wie de privacy e-learning heeft
voltooid. De e-learning ondersteunt hierbij met makkelijke rapportage
mogelijkheden.

privacy
e-learning

Making
privacy
easy

Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Nederland

website
email
phone

Friedrichstraße 68
10117 Berlijn
Duitsland

www.privacycompany.eu
info@privacycompany.eu
+31 (0) 70 820 96 90

