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Privacy compliance en AVG/GDPR

Overzichtelijke rapportage

Voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR),
ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming
genoemd, blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave. Veel
organisaties worstelen met de vraag: hoe weet ik of volledig
compliant ben en wat moet ik nu doen?

De rapportage omvat 7 verschillende deelgebieden waarin
alle artikelen uit de AVG/GDPR, die betrekking hebben op de
compliance van een organisatie, zijn ondergebracht:

De Privacy Compliance Scan® is ontwikkeld vanuit de praktijk
en geeft u de volgende informatie:
1.
2.
3.
4.

Inzicht verkrijgen
Exacte compliance vaststellen
Privacy risico’s in kaart brengen
Concrete maatregelen ter verbetering

Het meten van compliance is altijd een momentopname, een
foto van de huidige stand van zaken. De Privacy Compliance
Scan® geeft een helder en objectief beeld in hoeverre u
voldoet aan de verplichtingen uit de AVG/GDPR.
Als enige ter wereld zijn wij in staat om compliance zeer exact
e
te meten. Hiervoor gebruiken wij myCE®, een 4 generatie
compliance engine . myCE® combineert de uitkomsten van de
scan met de AVG/GDPR, welke is omgezet in algoritmen. Op
basis daarvan wordt bepaald of er privacy risico’s zijn en in
hoeverre u voldoet aan de AVG/GDPR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemeen en basisbeginselen
Rechten van betrokkene
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Privacy-by-Design / Privacy-by-Default
Persoonsgegevensbeveiliging
Functionaris voor Gegevensbescherming
Doorgiften naar derde landen (datatransfers)

De compliance-rapportage wordt getoond per deelgebied
waarbij het gemiddelde percentage wordt bepaald en tevens
de privacy risico’s worden vermeld. Tevens wordt voor iedere
compliance afwijking een maatregel gegeven, welke door u
kan worden gebruikt om ‘back in control’ te komen. Bij deze
maatregel is een exacte verwijzing opgenomen naar de
AVG/GDPR, tot op subartikel-niveau.
De rapportage wordt afgesloten met de AVG/GDPR matrix
waarin per artikel het compliance percentage wordt vermeld.
De Privacy Compliance Scan® is dé tool om snel inzicht te
krijgen en een complete leidraad te hebben om te voldoen
aan de AVG/GDPR.

myPrivacySolutions BV
Kerkstraat 12
3632 EL Loenen a/d Vecht
Nederland
www.myprivacysolutions.nl

© 2016-2018 myPrivacySolutions BV | myPrivacySolutions BV is een onderdeel van PRINCE Group BV

