Whitepaper
Privacy by
Design
De nieuwe Europese privacy verordening zal op
25 mei 2018 in werking treden. 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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Wat is Privacy by Design?
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Wat betekent de invoering van Privacy by
Design voor mijn organisatie?
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eventuele risico’s op het gebied van privacy. Privacy by Design. Het doel van Privacy by
De invoering van Privacy by Design is Design is dat er continue aandacht is voor
daarmee vooral bedoeld als geheugen- de bescherming van persoonsgegevens.

De heilige graal van Privacy by Design:
Privacy by Default
Organisaties die een stap verder durven formulier niet standaard aangevinkt staan.
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te zorgen dat de standaardinstellingen bij gebruikers vaak de standaard instellingen
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Project Privacy kan uw organisatie helpen
bij de invoering van Privacy By Design
Project Privacy kan uw organisatie ondersteunen bij het implementeren van Privacy by Design. Door onze sterke combinatie van juridische én technische kennis kunnen wij een goed
beeld vormen van de maatregelen die nodig zijn om proactief rekening te houden met privacy en gegevensbescherming.
Wat kunt u concreet van ons verwachten:
•

Het opstellen van een richtlijn datagebruik binnen uw organisatie

•

Controleren van algemene voorwaarden en privacy beleid op privacyvriendelijkheid
danwel het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden of privacy beleid

•

‘Awareness’ trainingen geven aan uw persooneel

•

Het in kaart brengen van alle datastromen en de informatie classificeren

•

Een overzicht maken van alle (IT) systemen die worden gebruikt voor de verwerking van
persoonsgegevens

•

Helpen bij het opstellen van Privacy Impact Assesments bij nieuwe projecten

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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informatie ontvangen over de impact van de
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een vrijblijvend advies.
E: info@projectprivacy.nl
Naast onze dienstverlening ten aanzien van

http://projectprivacy.nl

de data protection officer kunnen wij ook nog
helpen bij andere uitdagingen op het gebied
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van de bescherming van persoonsgegevens.

T: +31 (0)6 53 23 14 47
E: melanie@projectprivacy.nl

Zo kunt u op onze website meer lezen over
het belang van Data Protection Officer en In-
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formatiebeveiliging.

T: +31 (0)6 39 31 85 51
E: remie@projectprivacy.nl

