
Praktische 
privacy 
consultants 
en FG’s
Deskundig advies en volledige ontzorging op het gebied van privacy

Onze klanten: 
scholen, zorginstellingen, 

verzekeraars, arbodiensten, 
provincies, gemeenten en 

(MKB) bedrijven



Functionaris Gegevensbescherming

Veel organisaties zijn op basis van artikel 37 

van de AVG verplicht om een Functionaris 

Gegevensbescherming aan te stellen. Vaak ontbreekt 

het intern aan de kennis of capaciteit of is een eigen 

medewerker niet voldoende onafhankelijk. 

Met een FG van PrivacyTeam beschikt u over:

• Een deskundige en onafhankelijke FG

• Actuele kennis en praktische adviezen

• Voorspelbare kosten

Privacy scan

Met een privacy ‘nulmeting’, of quick (IBP) scan bepalen 

wij aan de hand van de aanwezige documenten 

en gesprekken wat er nog moet gebeuren om aan 

de AVG en eventueel de eisen op het gebied van 

informatiebeveiliging te voldoen. U ontvangt:

• Een helder rapport met aanbevelingen

• Een advies over de aanpak en de prioriteiten

Cursussen en Training

PrivacyTeam verzorgt actuele en interactieve 

cursussen (ook incompany):

•  Om de privacy kennis van FG’s of privacy officers  

op te frissen

•  Om het privacy bewustzijn van uw medewerkers  

te vergroten

• Voor privacy bewuste ondernemingsraden

• Om zelf DPIA’s te leren uitvoeren

Het FG abonnement

•  Registratie als uw persoonlijke FG bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens

•  Jaarlijks een onafhankelijke rapportage met 

bespreking directie / bestuur  

•  Bereikbaarheid 24/7 voor advies in geval van 

datalekken en bij vervolgstappen 

•  Bereikbaarheid voor vragen en klachten betrokkenen

•  Bereikbaarheid voor eigen privacy coördinator(en) 

voor privacy vragen 

• Advies over uitgevoerde DPIA’s

•  Ter beschikking stelling van AVG templates 

• Gebruiksrecht op EasyPrivacy®

•  Contactpersoon richting Autoriteit 

Persoonsgegevens 

Een FG abonnement van PrivacyTeam is al beschikbaar 

vanaf € 495,- excl. btw per maand. 

Vraag een offerte aan voor een vrijblijvende 

aanbieding.

Praktische privacy consultants en FG’s     

  

  
Review: 

“Ik wil mijn dank en mijn waardering 
uitspreken voor de deskundige wijze 

waarop PrivacyTeam onze organisatie 
ondersteund en gemotiveerd heeft om haar 
privacybeleid op te bouwen én te bewaken.”

Waarom PrivacyTeam:

PrivacyTeam is gespecialiseerd in privacy, 
compliance en risicomanagement. 
Deskundige partners en medewerkers 
staan klaar om u te ondersteunen 
met uw AVG verplichtingen en overige 
privacy / informatiebeveiliging 
gerelateerde vraagstukken. PrivacyTeam 
heeft veel ervaring met privacy 
dienstverlening en met interne- en 
externe toezichtfuncties. Door onze 
langjarige ervaring zijn wij in staat 
om privacy vraagstukken praktisch te 
benaderen en hanteerbaar te maken.

Privacy advies

Een snel advies of juist wat extra hulp bij het voldoen 

aan uw privacy verplichtingen. Met onze praktisch 

toepasbare adviezen:

•  Beantwoorden we snel en to-the-point iedere 

privacy vraag

•  Verzorgen wij de noodzakelijke documenten en 

implementeren we (samen met u) de AVG

• Stellen we verbeterplannen op

•  Stellen we verwerkersovereenkomsten op of 

beoordelen deze

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Het uitvoeren van een DPIA is verplicht bij het 

in gebruik nemen van een nieuw systeem of het 

inrichten van een nieuw proces met hoge privacy 

risico’s. Voor onze professionals is het dagelijks werk. 

Wij ondersteunen u met:

• De uitvoering van DPIA’s

• Advies over (zelf) uitgevoerde DPIA’s

• Een Handboek DPIA’s

• Onze eigen software - EasyDPIA®



Reviews

Klanten zeggen over EasyPrivacy®:

“Ik zag op tegen het implementeren van 

de AVG. Maar met EasyPrivacy® is het snel 

gelukt en is het makkelijk te monitoren”.

“EasyPrivacy®: Maakt moeilijke zaken 

simpel!”

“EasyPrivacy® maakt haar belofte volledig 

waar, dus gemakkelijk en betaalbaar”.

ADRES:

Amersfoortseweg 38

3951 LC Maarn

T.  033 200 30 83

post@privacyteam.nl

www.privacyteam.nl

DPIA’s complex en tijdrovend? Niet met EasyDPIA® van 

PrivacyTeam!

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA), ook 

wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd, 

is een instrument om (voorafgaand aan de verwerking 

van persoonsgegevens) privacyrisico’s van een 

gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat een 

organisatie passende maatregelen kan nemen om 

de privacyrisico’s te verkleinen. Voer nu met uw team 

eenvoudig zelf een DPIA uit met EasyDPIA®. Een veilige 

SaaS oplossing gebaseerd op de modellen uit het 

succesvolle Handboek DPIA’s.

De voordelen:

• Heldere aanpak gebaseerd op best practices

• Volledig digitale workflow voor het DPIA team 

• Eenvoudig, tijdbesparend en veilig

• Beoordeel eenvoudig je privacy risico’s

• Register van verwerkingsactiviteiten direct klaar

• Twee-factor authenticatie

• Vooringevulde DPIA’s beschikbaar

Zelf gratis een Pre-DPIA uitvoeren met EasyDPIA®? 

Ga naar www.easydpia.nl of kijk op www.privacyteam.nl

EasyDPIA® 
Je hoeft geen DPIA expert te zijn

EasyPrivacy® bevat alle benodigde documenten om snel 

aan alle privacyverplichtingen te voldoen. Met behulp van 

periodieke herinneringen zorgt u ervoor dat u de zaak op 

orde houdt en als er iets wijzigt in de regelgeving dan 

informeren wij u en zorgen voor aangepaste documenten. 

Het dashboard laat u (en evt. ook anderen) zien dat u aan 

de privacyverplichtingen voldoet. Hiermee voldoet u aan 

de verantwoordingsplicht in de AVG (art. 5 lid 2).

De voordelen:

• Handig stappenplan met heldere acties 

• Dashboard met overzicht 

• Alle benodigde AVG documenten beschikbaar

• Brengt structuur aan in privacy verplichtingen 

• Inclusief ISO 27001/2, NEN7510 en normen IBP PO/VO

• Twee-factor authenticatie

•  Houdt zicht op privacy compliance van organisatie 

onderdelen

Zelf kennis maken met EasyPrivacy®. Een vrijblijvende 

demo of een proeflicentie? Bel ons via 033 - 200 30 83 of 

kijk op onze website www.privacyteam.nl

EasyPrivacy® 
Blijvend privacy proof

Andere producten van PrivacyTeam

http://www.privacyteam.nl
https://www.privacyteam.nl/dpia/bestellen/handboek-dpia-s
http://www.easydpia.nl
http://www.privacyteam.nl
http://www.privacyteam.nl

