IT Advies / Privacy regelgeving (AVG)

Privacy naleving. Praktisch en
aantoonbaar.
Het privacy-bewustzijn is in Nederland sterk toegenomen. Consumenten en uw klanten
hechten steeds meer waarde aan bescherming van hun privacygevoelige gegevens. Privacy
naleving wordt steeds vaker geschaard onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wanneer u als bedrijf in staat bent om aantoonbaar de privacy van uw klanten te waarborgen
én aan te tonen, dan geldt dat inmiddels als een onderscheidend vermogen, een ‘unique
selling point’. Hoek en Blok heeft haar dienstverlening zodanig ingericht om u optimaal te
ondersteunen bij het privacyvraagstuk. AVG: praktisch en aantoonbaar.

PRIVACY UITDAGINGEN
In onze praktijk zien we veel onduidelijkheden over
een goede manier van AVG-inrichting. Een
verwerkingsregister maken? Ok, maar waar moet ik
dat in mijn organisatie beleggen? Datalekken
afhandelen? Data minimalisatie en doelbinding?
Periodiek evalueren en verbeteren, intern en bij
mijn leveranciers? Aantonen dat wij privacy naleving
ingericht hebben en continu verbeteren, ISAE 3402?

HOEK EN BLOK PRIVACY RAAMWERK
Privacy eisen vertaald naar concrete maatregelen
volgens een MKB procesmodel. Hoek en Blok heeft
een privacy raamwerk ontwikkeld waarin concreet is
beschreven welke maatregelen nodig zijn. Geen
algemene eisen, maar concrete maatregelen.
Het Hoek en Blok privacy raamwerk is toegespitst op
de behoeften van het MKB. De beheersmaatregelen

zijn belegd binnen bestaande afdelingen en per
maatregel is vastgelegd wie deze gaat uitvoeren,
met welke frequentie en welke documentatie hieruit
voortkomt. Hiermee wordt privacy in uw organisatie
eenvoudig en aantoonbaar geborgd.
Snel inzicht in úw privacy uitdagingen? Doe de
privacy scan. Snel en eenvoudig.

PRIVACY VOOR LEVERANCIERS
Bent u leverancier? Dan maakt ons raamwerk het
nog makkelijker; een verwerker heeft minder
verplichtingen dan de verwerkingsverantwoordelijke. Breng focus aan op enkel die
aspecten waar uw klant om vraagt en de AVG u op
wijst. Ontzorg uw klanten en toon naleving volgens
standaard ISAE 3000 of 3402 aan.

PRIVACY ASSURANCE (ISAE 3000 / 3402)
Het Hoek en Blok privacy raamwerk is direct afgeleid
van het Privacy Control Framework (PCF) van NOREA,
de beroepsorganisatie van IT-auditors. Dit waarborgt
aansluiting met de belangrijkste thema’s uit de AVG
en herkenning bij uw klanten. Hierdoor is het privacy
raamwerk bij uitstek geschikt om gebruikt te worden
als uitgangspunt voor een Assurance verklaring
volgens de internationaal erkende Assurance
standaarden (ISAE 3000). De Assurance verklaring is
hét model om privacy beheersing voor uw business
partners en klanten aantoonbaar te maken. Daarmee
wordt het naleven van privacy een onderscheidend
vermogen in de markt.

Het Hoek en Blok privacy raamwerk vertaalt de vele AVG-eisen
naar concrete activiteiten in bestaande afdelingen en processen.
Zoveel mogelijk geïntegreerd in de werkwijze van uw bedrijf. Hoek
en Blok regelt uw AVG, efficiënt én aantoonbaar. Voor uzelf en ook
voor uw klant.

De beheersmaatregelen zijn
concreet. Geen onduidelijke
eisen, maar simpelweg
beschreven wie welke
maatregelen wanneer moet
uitvoeren.

Het raamwerk maakt
nadrukkelijk onderscheid tussen
verantwoordelijke en verwerker.
Bent u verwerker? Focus enkel
op de maatregelen waar uw
klant u om vraagt.

Vereiste maatregelen zijn
specifiek beschreven en
voortvloeiende documentatie ligt
vast. Hiermee wordt privacy voor
u en uw klanten aantoonbaar.
ISAE 3000 of 3402, here we go!
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