
Met 
EasyPrivacy® 
blijvend 
privacy 
proof

U wilt toch ook zorgvuldig omgaan met 
de aan u toevertrouwde persoonsgegevens?
Met EasyPrivacy® is dat eenvoudig te realiseren.

Al meer dan 100 
tevreden organisaties 

voldoen aan de 
verantwoordingsplicht 

met EasyPrivacy®



AVG snel op orde

•  Stappenplan met specifieke acties waarin staat 

toegelicht wat je wanneer moet doen en hoe

• Dashboard met overzicht

• Workflow met mailondersteuning (reminders etc.)

• Structureel voldoen aan de AVG

Eenvoudig beheer 

•  Centraal beheer documenten, DPIA’s en 

verwerkersovereenkomsten

• Geen training nodig

• Actuele status in dashboard en grafieken

• Altijd up-to-date 

Uitgebreide bibliotheek 

• Alle AVG documenten die je nodig hebt zijn

   vrij beschikbaar

• Branche specifieke documentatie 

•  Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de 

bibliotheek automatisch geupdate

Borging en PDCA cyclus

• Bewaken acties en deadlines 

• Actualiseren documenten en procedures

• Periodieke herinneringen 

• Bijhouden verwerkers en dpia’s

Heldere acties/beheersmaatregelen: 

Per actie helder waar het over gaat en wat 

je moet doen. Zie onderstaand voorbeeld 

“Register datalekken”.

Speciale pakketten voor zorg en onderwijs

• Branchespecifieke verplichtingen en acties

• Branchespecifieke templates

• In te richten voor kantoor en locaties (scholen)

• Speciale aanbieding i.c.m. FG-diensten

•  Uit te breiden met ISO 27001/2, NEN7510 of 

Normenkader IBP PO/VO

Continue aantoonbaar in control

• Op directie en op locatie niveau

• Rapportagefunctie voor AP, FG, RvC en accountant 

• Logging per actie

• Auditable

Register datalekken

Beheersmaatregel Register datalekken  

De directie stelt vast dat beveiligingsincidenten en 

(mogelijke) datalekken worden bijgehouden in een register 

en indien noodzakelijk worden gemeld aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens en aan betrokkene(n). Hierbij kunt u 

gebruik maken van het EasyPrivacy® menu “Registers/

Incidenten”. 

Toon extra uitleg...

Norm: Datalekken

Thema: Privacy

Verwacht bewijs
1. Een overzicht met geregistreerde 

beveiligingsincidenten en datalekken.

Bibliotheek
Incidenten-register-1.0.xlsx

Medewerker
Michel Gielbert

PrivacyPeople

Conclusie  Volledig in orde

Toelichting
Het register wordt bijgehouden en laat goed zien welke 

afwegingen worden gemaakt en dat er tijdig wordt 

gerapporteerd.

Bijlagen    register-2020-q1.xlsx

EasyPrivacy® 
Eenvoud, gemak en lage kosten

  
  

Gebruikers van EasyPrivacy®:

EasyPrivacy® wordt met succes gebruikt door 
organisaties die aantoonbaar aan de AVG 

willen voldoen, zoals onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen, apotheken, huisartsen, 

transportorganisaties, winkeliersverenigingen, 
verzekeraars, detacheerders, bibliotheken, 

arbodiensten, garagebedrijven, 
waterschappen, etc.

Waarom EasyPrivacy®:

• Handig stappenplan met heldere acties 

• Dashboard met overzicht 

• Alle benodigde AVG documenten beschikbaar

•  Brengt structuur aan in privacy 

verplichtingen 

• Uit te breiden met ISO 270001/2 en NEN7510

• Twee-factor authenticatie

• Voldoen aan de verantwoordingsplicht
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Volledig in orde N.v.t. Niet in orde Onbekend




