
Sinds 25 mei 2018 hebben we te maken met 
privacy wetgeving die voor heel Europa geldt: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In de AVG wordt het verantwoordelijk 
omgaan met persoonsgegevens geborgd. 
Aantoonbaarheid is een belangrijk onderdeel 
van de AVG en dit maakt een goede documentatie 
van beleid, richtlijnen en processen van belang.

Hulp nodig bij de documentatieverplichting 
van de AVG? Wij geven u een snelle start!

Documentatieset

Voordelen

Vroeger of later zult u er dus mee aan de slag moeten. 
Maar het vertalen van wettelijke verplichting naar 
leesbare documentatie waar uw organisatie ook écht 
iets mee kunt is een uitdaging. Hoe start je met het 
opstellen van een privacybeleid en –statement en 
hoe weet je zeker dat het stuk uiteindelijk voldoet aan 
alle verplichtingen die zijn opgenomen in de wet? En 
misschien wel net zo belangrijk: hoe zorg je ervoor dat de 
documentatie werkbaar is, en niet onderin de bureaula 
verdwijnt? Niemand houdt ervan opnieuw het wiel te 
moeten uitvinden, dus laat ons u ondersteunen met een 
complete documentatieset AVG! 

• Complete set aan voorbeelden, uitleg en 
sjablonen;

• Branchespecifiek;

• Aanpasbaar en dus ook toepasbaar voor alle 
organisaties;

• Aantoonbaarheid gemakkelijk geregeld.

Dankzij onze ruime ervaring met privacy hebben we 
een documentatieset kunnen samenstellen dat niet 
alleen compleet is, maar ook wérkt voor uw organisatie. 
Precies zoals u van ons gewend bent: pragmatisch, 
informeel en vlot geschreven. Omdat het privacy is 
betekent nog niet dat het ook saai of ingewikkeld hoeft 
te zijn. Dankzij onze sjablonen kunt ook u privacy op een 
begrijpelijke manier uitleggen aan zowel medewerkers 
van uw organisatie als klanten en stakeholders. De 
privacy documentatieset bevat een sjabloon voor alle 
verplichtingen uit de AVG, waaronder een voorbeeld 
beleid, verwerkersovereenkomst en datalekkenprotocol 
en -register met daarnaast ook handige uitleg en 
sjablonen voor o.a. een DPIA en procedures voor rechten 
van betrokkenen. 
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