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Privacy compliance, starten en verbeteren

Privacy Maturity Index (PMI)

Met de komst van de General Data Protection Regulation
(GDPR) worstelen veel organisaties met de vraag: hoe kan ik
compliant worden en hoe blijf ik in control?

De resultaten van de Privacy Deep Scan worden weergeven in
een 5 punten score: de Privacy Maturity Index (PMI).
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Ambitie
Inzicht
Richting geven
Continu verbeteren

De weg van continu verbeteren begint met het vaststellen van
de ambitie, gevolgd door het bepalen waar de organisatie
zicht bevindt in de ontwikkeling. Om een volgende stap te
kunnen zetten, worden duidelijke maatregelen gegeven. De
Privacy Deep Scan is de tool voor het stellen van prioriteiten
gericht op compliance.

De meest uitgebreide scan
De Privacy Deep Scan is de meest uitgebreide, objectieve en
onafhankelijke scan die op de markt aanwezig is (meer dan
1400 meetpunten). De PDS brengt uw organisatie in kaart
door te kijken naar privacy vanuit een drietal gezichtspunten:
General Data Protection Regulation (GDPR)
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De Privacy Deep Scan is ontwikkeld vanuit de praktijk, met als
basis een viertal principes:
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Implementatie

Initieel

Richting geven: rapportage
Het kenmerk van de rapportage is dat deze niet alleen
uitgebreid is maar ook op maat gemaakt wordt, waarbij zowel
een executive summary als de resultaten per onderwerp
worden weergeven. In totaal zult u de status van alle 28
onderwerpen ontvangen.
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Operationeel

Data specifiek

De Privacy Deep Scan blijft continu up-to-date. Iedere drie
maanden wordt deze bijgewerkt met de actuele ontwikkelingen. Om de compleetheid van de PDS verder te
onderstrepen, is er een extra module met Informatiebeveiligingsmaatregelen (gebaseerd op ISO 27001) opgenomen.

De rapportage bevat ook - per onderwerp - de maatregelen
welke gericht zijn op compliance en het bereiken van een
hogere PMI. Afgesloten wordt met een matrix welke in één
oogopslag de compliance weergeeft betreffende de GDPR.
De Privacy Deep Scan is uw partner in privacy compliance.
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