FULL PACKAGE
OM UW BEDRIJF VOOR TE
BEREIDEN OP DE GDPR-WETGEVING

GDPR
De GDPR-wetgeving is een antwoord op
de sterk veranderende
maatschappelijke, sociale en
technologische omgeving en handelt
rond de bescherming van
persoonsgegevens. Elk bedrijf heeft nog
tot 25 mei 2018 tijd om haar procedures
aan te passen. Vanaf dan treedt de wet
in werking en wordt van iedereen
verwacht dat we voorzichtiger
omspringen met persoonsgegevens.

STAP 1

ORGANISATORISCH
GAP ANALYSE EN ACTIEPLAN
In de eerste fase van het traject
begeleiden we jullie bij het analyseren van
de situatie in jullie bedrijf. Daarna wordt
een algemeen of diepgaand
informatieveiligheidsmanagementsysteem
uitgewerkt dat tegemoet komt aan de
eisen binnen de GDPR.
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ORGANISATORISCH
STARTPUNT: GAP ANALYSE
Een heel belangrijk aspect binnen de GDPR-wetgeving is de manier waarop
intern omgegaan wordt met persoonsgegevens: uw bedrijfsprocessen en
-procedures dus. Daarom overlopen we aan de hand van een GAP analyse
alle eisen uit de GDPR. We brengen de aspecten in kaart die reeds in lijn
zijn met de GDPR, maar stellen uiteraard ook een concreet actieplan met
to do’s op om volledig te voldoen aan de wetgeving.
Volgende punten worden opgenomen:
Procesbeheersing met bedrijfsprocessen en procesflows
Risicoanalyse met formulering van technische en
organisatorische maatregelen
Dataflow per proces
Dataregister en beheersplan met inventaris van assets en
beveiliging
DPO
Privacy notice
Interne policy
Privacy gebonden procedures
Privacy gebonden processen
Data protectie plan of verbeterplan
Interne opleiding
Monitoren van compliance met GDPR d.m.v. interne audit en legal
compliance check

BEGELEIDING NA DE GAP ANALYSE
1. STANDAARD Professionele toelichting, u doet de uitvoering zelf
2. OP MAAT Professionele begeleiding en volledige uitvoering door Forma
Keuze uit 2 niveaus
1. BASIS Uitvoering actieplan uit GAP analyse ifv GDPR
2. UITGEBREID Begeleiding naar ISO 27 001, inclusief GDPR

€ 480 voor de GAP analyse (halve dag)
prijs op maat voor verdere begeleiding

