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VOORBEREIDING OP DE AVG
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu -
op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt
een gedegen voorbereiding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt u graag op weg.
Onder meer met de interactieve AVG-regelhulp en het AVG 10-stappenplan. 

De AVG-regelhulp
Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool 'de AVG-
regelhulp' ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch
advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.
De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).

Naar de AVG-regelhulp op de website van RVO

Het AVG-10 stappenplan
Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema's
waar u zich op moet voorbereiden, zoals:  

1.   Bewustwording
2.   Rechten van betrokkenen
3.   Overzicht verwerkingen
4.   Data protection impact assessment (DPIA)
5.   Privacy by design & privacy by default
6.   Functionaris voor de gegevensbescherming
7.   Meldplicht datalekken
8.   Verwerkersovereenkomsten
9.   Leidende toezichthouder
10. Toestemming

Informatie vanuit de OvFD
De OvFD zal eind maart een aantal standaarddocumenten beschikbaar hebben, zoals:
- een verwerkersovereenkomst;
- een DPIA;
- een privacy statement; en 
- checklists.
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