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AHA
PRIVACY COMPLIANCE PLAN
ZO WERKT HET!

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een grote impact op uw
organisatie. U moet het nodige doen om aan alle verplichtingen te voldoen die de AVG oplegt;
het zogenaamde compliant worden. Wij snappen dat voldoen aan de eisen uit deze wetgeving
voor veel organisaties geen eenvoudige opgave is. Er bestaat helaas geen ‘one size fits all’
oplossing om compliant te worden. De ene organisatie is nu eenmaal de andere niet en de AVG
zal afhankelijk van het type organisatie meer of andere verplichtingen met zich meebrengen.
Om u te helpen compliant te worden hebben wij het AHA Privacy Compliance Plan ontwikkeld.
Uw sleutel naar compliance
Wij denken graag met u mee over de
acties die uw organisatie moet en kan
ondernemen. Wij doen echter meer
dan informeren alleen. Met het Privacy
Compliance Plan neemt Adelmeijer
Hoyng Advocaten u 'bij de hand' om
aan uw specifieke verplichtingen te
voldoen. Wij stellen vast wat er binnen
uw organisatie moet gebeuren,
analyseren wat dit betekent voor uw
bedrijf om vervolgens te komen tot een
snelle en efficiënte implementatie.
Snel en praktisch
Adelmeijer Hoyng Advocaten helpt u
dus 'all the way'. Van de inventarisatie
tot en met de nazorg. Dit doen wij
deskundig, snel, efficiënt en op maat!
Hoe het precies werkt, leest u hierna.

HET AHA PRIVACY COMPLIANCE PLAN
Fase 1. de inventarisatie
In de inventarisatiefase
brengt AHA in kaart welke
specifieke verplichtingen
er voor uw organisatie
gelden.

Fase 3. de implementatie
Uitvoering geven (zelf of
samen met AHA) aan alle
benodigde afspraken en
maatregelen en het
vastleggen in vereiste
documentatie.

Fase 2. de analyse
In deze fase brengen wij
helder in kaart aan welke
verplichtingen u al voldoet,
aan welke nog niet en wat
u moet doen om alsnog
compliant te worden.

Benieuwd naar wat het AHA Privacy Compliance Plan voor u kan
betekenen? Graag informeren wij u. Neem contact op met onze
Privacy Specialist Laurens Thissen om een vrijblijvende afspraak
te maken.

1. De inventarisatie: AHA brengt in kaart wat de AVG voor u inhoudt.
Het startschot van de inventarisatie is een persoonlijk gesprek. Allereerst krijgt u inzicht in wat de AVG
in grote lijnen inhoudt. Vervolgens wordt aan u gevraagd uw organisatie in algemene zin te
beschrijven. Daarna gaan we echt aan de slag en worden er werkafspraken gemaakt over het verloop
van de procedure. Als onderdeel van de procedure gebruiken we een vragenlijst die meer de diepte
ingaat.
Het zorgvuldig en volledig in kaart brengen van uw gegevenshuishouding vereist veel aandacht. Op
basis van deze informatie heeft Adelmeijer Hoyng Advocaten namelijk zicht op de specifieke
verplichtingen die voor uw organisatie gelden. Als die bekend zijn, kunnen de voorbereidingen getroffen
worden voor de volgende fase.
2. De analyse: AHA bepaalt wat u moet doen om compliant te worden.
Wanneer bekend is welke verplichtingen voor u gelden, kan Adelmeijer Hoyng Advocaten starten met
de analyse. Tijdens deze fase krijgen we inzicht in uw 'privacy-cap'. We weten aan welke verplichtingen
u al voldoet, aan welke nog niet en wat u moet doen om alsnog daaraan te voldoen. Adelmeijer Hoyng
Advocaten geeft concreet aan welke stappen u
moet zetten om volledig compliant te worden.
Als er meerdere wegen naar Rome kunnen
leiden wordt aangegeven welke route
bepaalde voor- en nadelen heeft. Ook wordt
aandacht besteed aan de vraag over de mate
waarin u compliant wil zijn. Gaat u voor een
5, een 6, een 8 of een 10? En hoe verhoudt
zich dat tot de arbeidsuren en kosten die u
daaraan moet besteden?
Aan de hand van de minimale verplichtingen
en uw wensen, stelt Adelmeijer
Hoyng Advocaten een concreet en specifiek
op uw organisatie toegespitst schriftelijk
stappenplan: de AHA Compliance
Checklist. Deze checklist dient als basis voor
het uitvoeren van de stappen die u moet
zetten om compliant te worden.

AVG In Zicht
Belangrijke vragen
Weet u welke persoonsgegevens u verwerkt?
Weet u waar deze gegevens zich bevinden?
Weet u wie toegang heeft tot deze gegevens?
Weet u hoe deze gegegevens worden verspreid?
Weet u wat uw rechten en verplichtingen zijn t.a.v.
gegevensbescherming?
Als uw antwoord op een van deze vragen NEE is dan
kunnen wij u verder helpen. Graag informeren wij u
persoonlijk over de 3 fasen van het AHA Privacy
Compliance Plan.

3. De implementatie: uitvoering geven aan de stappen die u moet zetten.
De uitkomst van de analyse kan zijn dat u documenten moet opstellen, procedures moet invoeren, een
privacy functionaris moet aanstellen, uw productie- of verkoopproces moet aanpassen,
overeenkomsten moet opstellen of aanpassen, enzovoort. Wat u precies moet doen, vindt u in de AHA
Compliance Checklist. Hiermee kunt u feitelijk aan de slag. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd
dan gedaan. Afhankelijk van de specifieke eisen voor uw organisatie moet u niet alleen over de vereiste
know how beschikken, maar het zal ook de nodige tijd in beslag nemen.
Vanzelfsprekend ontzorgt Adelmeijer Hoyng u zo veel mogelijk bij de implementatie. Dit door bepaalde
implementatiewerkzaamheden voor u te verrichten. U moet zich er wel van bewust zijn dat dit een
arbeidsintensief project kan zijn. Om zoveel mogelijk kosten te besparen, kan Adelmeijer Hoyng u ook
ondersteunen bij de implementatiewerkzaamheden die u zelf verricht.
Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het aanleveren van kennis, standaarden en
modellen, waarbij Adelmeijer Hoyng vervolgens kan fungeren als vraagbaak. Of zo vaak als wenselijk
zorgen voor aan- of bijsturing bij de uitvoering of eindcontroles. Dit is meteen ook de kracht van het
AHA Complicance Plan. Adelmeijer Hoyng kan waar nodig voor uw organisatie op maat gesneden
assistentie verlenen.
De kosten
Adelmeijer Hoyng Advocaten maakt de kosten van het AHA Compliance Plan voor u inzichtelijk. Dan
weet u waar u aan toe bent. Daarbij kan Adelmeijer Hoyng Advocaten in ieder geval voor Fase 1 en Fase
2 een vast tarief hanteren. Afhankelijk van welke uitvoeringshandelingen u in Fase 3 door ons wil laten
verrichten, kunnen daarover eveneens afspraken worden gemaakt. Adelmeijer Hoyng Advocaten
informeert u graag over de mogelijkheden.

Starten?

Met het AHA Privacy Compliance Plan
maakt u de juiste start om te voldoen
aan de AVG. De medewerkers van de
Praktijkgroep IE – IT – Privacy – Media
maken graag een vrijblijvende afspraak
met u om het AHA Privacy Compliance
Plan persoonlijk met u te bespreken.

