MET EASYPRIVACY®
BLIJVEND PRIVACY PROOF
Als organisatie wil je toch zorgvuldig omgaan met de ontvangen klant- en personeelsgegevens?
Met EasyPrivacy® is dat eenvoudig te realiseren

Klanten zeggen over EasyPrivacy®:
Handig stappenplan met heldere acties
Dashboard met overzicht
Alle benodigde AVG documenten beschikbaar
Structureel voldoen aan AVG
Nu ook met ISO 27001/ 27002, e.a.

“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”.

EasyPrivacy ®
Eenvoud, gemak en lage kosten
Heldere acties/beheersmaatregelen:
Per actie helder waar het over gaat en wat
je moet doen. Zie onderstaand voorbeeld
“Register datalekken”.
Eenvoudig beheer
• Geen cursus nodig, wel toegankelijke helpdesk
• Alle acties kunnen eenvoudig worden toegewezen
• Actuele status weergave in dashboard
• Bij nieuwe eisen, volgt automatisch een update

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

Continue aantoonbaar in control
• Op directie en op locatie niveau
• Rapportagefunctie voor AP, en andere
toezichthouders als FG, RvC en accountant
• Logging per actie
• Auditable

Register datalekken
Beheersmaatregel Register datalakken
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

Bibliotheek (meer dan 40 documenten)

Verwacht bewijs
1. Een overzicht met geregistreerde

10

beveiligingsincidenten en datalekken.
5

Bibliotheek
Incidenten-register-1.0.xlsx
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Volledig in orde

N.v.t.

Niet in orde

Medewerker
Michel Gielbert
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Uitgebreide bibliotheek
• Alle AVG documenten die je nodig hebt zijn
vrij beschikbaar
• Branche specifieke documentatie
• Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de
bibliotheek automatisch geupdate

Beheersmaatregelen

Thema: Privacy

Onbekend

DOCUMENT

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

Aanstelling FG V1.0.docx
Autorisatiematrix V1.1.xlsx
Beleid en procedure datalekken V1.0.docx

Gebruikers van EasyPrivacy®:

Checklist cloud providers V1.0.docx

EasyPrivacy® wordt met succes gebruikt door een
grote verscheidenheid aan organisaties die aan de
AVG willen voldoen.

Checklist verwerkersovereenkomsten V1.0.xlsx
Cookiestatement V1.0.docx
Event regelement v1.0.docx
Functiebesschrijving-FG-v1.0.docx
Gedragscode ICT en Internetgebruik V1.0.docx

To do list
Totaal en individueel overzicht van:
• Welke acties moeten worden uitgevoerd
• Wanneer, wie en op welke wijze
• Welk document je kunt gebruiken
• Automatische herinnering op acties

Meerdere branches
Naast AVG ook informatiebeveiliging voor
Onderwijs, Zorg, Kerken en Bedrijven, o.a.:
• Toetsingskader IBP PO/VO
• NEN 7510, 7512, 7513 en ISO 27001/2
• NTA 7516, en meer in ontwikkeling

Een greep uit verschillende branches die nu al
gebruik maken van EasyPrivacy®:
transportorganisaties, winkeliersverenigingen,
verzekeraars, detacheerders, bibliotheken,
arbodiensten, garagebedrijven, waterschappen, etc.

Over
PrivacyTeam ®
De experts van PrivacyTeam hebben hun brede
ervaring ingezet om organisaties te ontzorgen op AVG
verplichtingen. Met EasyPrivacy® krijg je altijd het juiste
AVG pakket voor jouw organisatie.
Ontzorgen?
Met EasyPrivacy® heb je een eigen privacy management
systeem waarmee je aan de AVG kunt voldoen. Geen
overbodige toeters en bellen maar je wordt ontzorgd
met een volledig pakket wat intuïtief en daarmee zeer
gebruiksvriendelijk is.
Generiek en flexibel
EasyPrivacy® is de beste keuze voor organisaties die
zonder grote investeringen aantoonbaar aan de AVG
willen voldoen. Zo kan eenvoudig vastgesteld worden
wat er nog gedaan moet worden, vervolgens met
behulp van de aanwezige documenten in de bibliotheek
activiteiten starten om te voldoen aan de AVG eisen, en
daarna in het dashboard de effecten zien. EasyPrivacy®
dwingt je niet om een bepaalde volgorde aan te houden.
Specifieke branches
Voor een aantal specifieke branches is EasyPrivacy® op
maat gemaakt. Dit betekent dat voor Zorg, Onderwijs
en Kerken de bibliotheek, het dashboard en de acties
verder specifiek zijn gemaakt.
Andere kaders: Informatiebeveiliging
Voor Zorg, Onderwijs en Bedrijven worden ook andere
kaders aangeboden binnen het gebruiksvriendelijke
systeem. Handig toch?
Voorbeelden hiervan zijn:
ISO27001/27002 voor Bedrijven
NEN 7510, 7512, 7513 en NTA 7516 voor de Zorg
Toetsingskader IBP PO/VO voor het Onderwijs

ISO 27001 en ISO 27002
Wil je naast de AVG ook Informatiebeveiliging op
eenvoudige wijze organiseren? Dat kan. ISO 27001
en 27002 zijn beschikbaar in EasyPrivacy®. Daarin
staat precies wat je moet doen op het gebied van
informatiebeveiliging. Wij zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in EasyPrivacy® worden opgenomen.
Ieder kader heeft zijn eigen overzichtelijke dashboard en workflowondersteuning.

EasyPrivacy®
AVG snel op orde
Uitgebreide bibliotheek
Inzichtelijk dashboard
Heldere acties
Workflow management

Het idee achter EasyPrivacy®
De experts achter EasyPrivacy® hebben diverse
achtergronden en ervaringen op het gebied van
Compliance, Audit, IT, trainingen en procesoptimalisatie. Al die kennis komt terug in EasyPrivacy®.
Zodat organisaties op praktische wijze en tegen
lage kosten kunnen voldoen aan de AVG.
EasyPrivacy® wordt ook zeer gewaardeerd door
FG’s doordat een FG van afstand online kan monitoren en kan inzoomen op details.
Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen
doen, kijk op www.privacyteam.nl of neem contact
met ons op.

ADRES:
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn
T. 033 200 30 83
post@privacyteam.nl
www.privacyteam.nl

