
 

 

Aranea Information 

Security Management 

Uw partner voor een 

integrale aanpak van 

Privacy en 

Informatieveiligheid. 

AVG Privacy Services 
Dé link tussen de vereisten van de wet en een praktische en vooral 

pragmatische invulling daarvan in uw organisatie 

De Europese Privacy Wetgeving, wat betekent dat voor uw organisatie? 

Om een eerste indruk te krijgen van de impact van de AVG kunt u zich de volgende vragen stellen: 

 Hebt u een beeld welke persoonsgegevens binnen uw organisatie worden verwerkt en met welk doel? 

 Zijn de maatregelen die zijn getroffen om die gegevens te beschermen adequaat? 

 Werkt  uw organisatie met bewerkersovereenkomsten bij inzet van leveranciers? 

 Heeft uw organisatie de verantwoordelijkheid van privacy belegd? 

 Voert uw organisatie risico analyses uit in het kader van omgang met persoonsgegevens? 

 Heeft uw organisatie een scan uitgevoerd op uw websites of deze in lijn zijn met de wet- en regelgeving? 

 



 

 

 

 

 

 

De vraagstelling van de AVG 
De nieuwe Europese privacy verordening (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming - hierna AVG) 
beschrijft de wijze waarop organisaties dienen om te gaan 
met persoonsgegevens. Organisaties worden geacht om 
vanaf mei 2018 hun bedrijfsvoering in lijn met deze AVG te 
brengen; de handhaving hierop ligt bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Er zijn allerlei aspecten waar goed 
over nagedacht dient te worden. Wij zijn graag uw gids in 
het ombuigen van die risico´s naar kansen. 

 

 

 

Onze diensten 
Vanuit een bewezen proces (zie rechts) bieden wij snel 
inzicht en resultaat. Altijd met het oog op de lange termijn. 
Diensten die wij u kunnen aanbieden zijn o.a.: 
 Het uitvoeren van een Privacy Quickscan; 

 Het uitvoeren de verplichte Privacy Impact Assessments;  

 Het opstellen en tot uitvoering brengen van het privacy 
beleid en het inrichten van een privacy raamwerk; 

 Het opstellen van bewerkersovereenkomsten; 

 Interim Functionaris Gegevensbescherming 
 

 

 

 

 

Onze meerwaarde 
Onze adviseurs leveren een integrale aanpak van privacy 
en informatiebeveiliging. Hiermee bouwen zij de brug 
tussen de eisen van de wet en de meest pragmatische 
invulling voor uw organisatie. Wij zorgen voor duidelijke 
governance en processen, bewustzijn, kostenbesparing, 
transparantie, risicobeperking en het behoud van een 
betrouwbaar imago. Want organisaties die de privacy van 
klanten en medewerkers respecteren maken het verschil. 
Nu en in de toekomst. 

 

 

 

 

AVG Privacy Services 
Dé integrale aanpak van Privacy en Informatieveiligheid 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 
Begin vandaag nog en informeer hoe u het beste overschakelt op de AVG. Voor veel organisaties blijkt het 
uitvoeren van een Quick Scan of een PIA een waardevolle eerste stap. Neem contact op met Frank Roumans of 
Daniël Bloemers via info@aranea-ism.nl of bel 073 646 1660. 


