Met
®
EasyDPIA
eenvoudig
zelf DPIA’s
uitvoeren
U wilt toch alleen persoonsgegevens verwerken
als er geen hoge privacy risico’s meer zijn?
Met EasyDPIA® krijgt u snel zekerheid of u veilig
met een gegevensverwerking kunt starten.

Maak nu
gratis een
Pre-DPIA
rapport

EasyDPIA®
Eenvoudig zelf DPIA’s uitvoeren

Heldere aanpak gebaseerd op best practices
• Bepaal eerst noodzaak DPIA in de Pre-DPIA module
• Duidelijke vragen en toelichting
• Gemaakt door DPIA experts
• Beschikbaar in meerdere talen

Eenvoudig, tijdbesparend en veilig
• Bespaar tijd en kosten
• Beheer en actualiseer uitgevoerde DPIA’s
• Twee-factor authenticatie en adequate beveiliging
• Duidelijke DPIA rapportages in PDF en Word

Vooringevulde DPIA’s beschikbaar
• Werk efficiënt met eerder uitgevoerde DPIA’s
• Maak snel een eigen specifieke DPIA
• Toenemend aantal DPIA’s beschikbaar

Direct input voor register van verwerkingsactiviteiten
• Snel en eenvoudig beschikbaar o.b.v. Pre-DPIA
• Helder overzicht met alle gegevens voor register
• Compleet register o.b.v. alle uitgevoerde Pre-DPIA’s
• Up-to-date d.m.v. PDCA-cyclus

Waarom EasyDPIA®:

Wat is een DPIA?

• Heldere aanpak gebaseerd op best practices
•V
 olledig digitale workflow voor het DPIA team
• Eenvoudig, tijdbesparend en veilig
• Beoordeel eenvoudig uw privacy risico’s
• Direct input voor register van
verwerkingsactiviteiten
• Twee-factor authenticatie
• Vooringevulde DPIA’s beschikbaar

DPIA staat voor Data Protection Impact
Assessment, oftewel gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Het uitvoeren van een
DPIA is een wettelijke verplichting als er sprake
is van een verwerking van persoonsgegevens
met een hoog risico. Het uitvoeren van een
DPIA is vaak een complexe en tijdrovende
bezigheid. EasyDPIA® helpt u om eenvoudig aan
deze verplichting te voldoen. U voldoet aan de
verantwoordingsplicht door aantoonbaar te
maken hoe u de privacy risico’s beheerst.

Volledig digitale workflow voor het DPIA team
• Stel het DPIA team samen
• Werk samen aan een DPIA en vraag anderen om hulp
• Vastlegging van acties van teamleden
• Werkt volgens PDCA-cyclus
• Betrek eenvoudig de FG

Beoordeel eenvoudig je privacy risico’s
• Inzicht in privacy risico’s en getroffen
beheersmaatregelen
• Bepaal aanvullende maatregelen en /
of accepteer restrisico’s

Gebaseerd op modellen
uit het succesvolle
Handboek DPIA’s
Het handboek DPIA’s behandelt de theorie
en de praktijk over DPIA’s. In het theoriedeel
wordt ingegaan op de wettelijke bepalingen
en worden antwoorden gegeven op vragen
die hierbij van belang zijn. In het praktijkdeel
wordt ingegaan hoe DPIA’s uit te voeren aan
de hand van een aantal praktische modellen.
Deze modellen vormen tevens de basis voor
EasyDPIA®.

Andere producten en diensten van PrivacyTeam
PrivacyPeople
Privacy advies

EasyPrivacy®
Blijvend privacy proof

PrivacyTeam biedt alle ondersteuning rondom privacy
en informatiebeveiliging. Wij zijn actief in het aanbieden
van hoogwaardige en pragmatische oplossingen door
middel van FG-dienstverlening, adviesdiensten, DPIA’s,
audits en trainingen. Dit doen we in meerdere sectoren
zoals onderwijs, zorg, non-profit, publieke sector,
corporates en het MKB. Ons team van ervaren adviseurs
helpt organisaties snel aantoonbaar te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

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).
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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
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Beheersmaatregelen

Wat kunnen wij voor u betekenen? Bel ons via:
033-200 30 83 of kijk op onze website
www.privacyteam.nl

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

Volledig in orde

N.v.t.

Niet in orde

Onbekend

ADRES:
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn

T. 033 200 30 83
post@privacyteam.nl
www.privacyteam.nl

