
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Opgelost!



WAAROM?

• U zorgt goed voor uw klanten en dus ook voor hun privacy
Uw klanten kunnen zich veilig en beschermd voelen, u zorgt voor hen

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR) is vanaf 
mei 2018 van kracht     
Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet uiterlijk in mei 2018 
aantoonbaar voldoen aan deze strenge nieuwe regelgeving. Uw organisatie ook! 



• 90% van alle organisaties is nog niet gereed (bron PWC)
Compliance met deze nieuwe wet lijkt zeer complex te zijn

• Voorkom boetes (tot 4% van uw bruto omzet of € 20 miljoen)
Data privacy en beveiliging zijn zo cruciaal voor onze samenleving geworden 
dat de toezichthouders deze wet streng zullen handhaven

• Bescherm uw goede reputatie
U moet privacy- en beveiligingsincidenten publiek melden. Voorkomen van 
incidenten beschermt uw goede reputatie en dus daarmee uw voortbestaan

WAAROM?



Alle kennis in huis
Wij hebben de juiste partners

Juridische Partners
• Interpretatie 
• Advies
• Gerechtelijke procedures 

IT Partners
• IT security / firewall
• Data / IT Monitoring
• Advies

RiskRhino platform
• Compliance
• Interne beheersing
• Rapportage



Model
Transparant model voor een efficiënt project!

Interne Beheersing
Data Retentie periode

Password policies
Documentatie plicht (art. 30)

Privacy by design
Etc . . .

Compliance
EU GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Analyse
PIA

Monitoring
Rapportage

M
anage

Verbeter
en

Audit



Eén platform met alle functies voor duurzame compliance
Geautomatiseerd AGV/GDPR proces. Snel transparant compliant met minimale impact op uw 
medewerkers. Volledig gehost geschikt voor grote en kleine organisaties.

• Privacy Impact Analysis (PIA) voor “Privacy by Design”
Voor-gedefinieerd (NOREA) en per applicatie ten minste eenmalig uit te voeren

• Manage Beheersmaatregelen en Procedures
Standaard control framework voor de implementatie van uw privacy & security 
beheersmaatregelen

HOE ?



• Audit uw interne beheersing met standaard AGV/GDPR surveys
Standaard geautomatiseerde en vooraf ingeplande AGV/GDPR audits met monitoring 
en automatische analyse van resultaten

• Verbeter uw AGV/GDPR interne beheersing
Monitoren en managen van noodzakelijke verbeterprojecten

• Rapportage
Interne en Externe compliance rapportages

HOE ?



Challenge the Rhino?
Neem aub contact met ons op:
Tim Willems
+31(6) 54792099
Tim@RiskRhino.com
www.RiskRhino.com

mailto:Tim@RiskRhino.com
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