Whitepaper
Informatie
beveiliging
De nieuwe Europese privacy verordening zal op
25 mei 2018 in werking getreden. Hierdoor zal
er veel veranderen op het gebied van gegevensbescherming. Project Privacy helpt ondernemers
om hun organisatie klaar te maken voor de
nieuwe regelgeving.
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Nut en noodzaak van een
informatiebeveiligingsbeleid
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Een pragmatische kijk op
informatiebeveiliging
Het implementeren van een informatie- beveiligingsbeleid worden opgesteld. Het
beveiligingsbeleid kent een aantal aspecten. is belangrijk om hierbij zoveel mogelijk verAllereerst moet er een overzicht worden schillende stakeholders te betrekken. Voor
gemaakt van de huidige stand van zaken. een successvolle implementatie van een
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Project Privacy kan uw organisatie helpen
met uw informatiebeveiligingsbeleid
Project Privacy kan uw organisatie ondersteunen bij het implementeren van een informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast kunnen we u ook begeleiden bij het behalen van een ISO
27001 certificering. Wij regelen dan het gehele traject, inclusief audit door een ISO certificerende instantie. Maar vaak volstaat het om de huidige praktijk onder woorden te brengen.
Om die reden komen we graag langs met onze ‘checklist informatiebeveiliging’ voor een
vrijblijvende intake.
Wat kunt u concreet van ons verwachten:
•

Een intake informatiebeveiliging met checklist voor vaststellen van de huidige situatie

•

Het schrijven van een informatiebeveiligingsbeleid die toepasbaar is op uw situatie

•

Een Technical Factsheet op één A4 voor potentiële klanten

•

‘Awareness’ presentatie en training geven aan uw medewerkers

•

Een overzicht van quick wins en een plan van aanpak voor de lange termijn

•

Ondersteuning bij het implementeren van (technische) beheersmaatregelen

Project Privacy komt graag langs voor een
vrijblijvend gesprek over de nieuwe AVG
Wilt u aan de hand van dit whitepaper meer
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een vrijblijvend advies.
E: info@projectprivacy.nl
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http://projectprivacy.nl

de data protection officer kunnen wij ook nog
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