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GDPR:
Voorbereid op weg
naar compliancy
Vanaf 25 mei 2018 wordt de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht.
Dit heeft grote impact op de manier hoe je als bedrijf persoonsgegevens moet gaan
verwerken. Niets doen is geen optie. De boetes zijn hoog en hiermee ook de gevolgen voor
jouw organisatie. Het niet voldoen aan deze nieuwe verordening kan tot grote financiele
schade lijden voor je bedrijf.
In deze whitepaper lees je onder andere:
•

Een checklist over wat er verandert met de komst van de GDPR

•

Praktische tips wat deze veranderingen in de praktijk betekenen

•

Welke maatregelen jij moet nemen om aan de GDPR te voldoen
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1.Wat is de GDPR?

De GDPR; General Data Protection Regulation
is een Europa-brede verordening. Deze
privacyverordening gaat over ‘de bescherming
van natuurlijke personen’. Dit in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en het vrije
verkeer van deze gegevens. De Nederlandse
benaming voor deze verordening is AVG;
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De GDPR
De GDPR geldt voor alle organisaties die
persoonsgegevens verwerken. Hier vallen ook
gegevens van jouw personeel of klanten onder.
Hierdoor krijgt vrijwel ieder bedrijf te maken met

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens moeten op de juiste manier
vastgelegd en beheerd worden. De klant centraal
stellen en zuinig zijn op de data van klanten is
meer dan ooit van belang. Een voorbeeld hiervan
is het versturen van een nieuwsbrief aan klanten.
Dit mag onder de nieuwe regels alleen nadat de
klant hier zelf expliciet toestemming voor heeft
gegeven. Op deze manier wordt opdringerigheid,
van bijvoorbeeld rondsturen van (ongewenste)
nieuwsbrieven, teruggedrongen.

de GDPR. De impact van de GDPR is groot, maar
biedt ook voordelen. Het belangrijkste voordeel is
dat er straks één privacystandaard voor de gehele
Europese Unie geldt. Wanneer je aan de GDPR
voldoet, voldoe je doorgaans ook aan de regels in

Meldplicht Datalekken

andere lidstaten van de Europese Unie.

In Nederland kennen we al de Meldplicht Datalekken.
De GDPR vervangt Meldplicht Datalekken, maar is

Informeer je medewerkers tijdig over de

nagenoeg identiek. Wanneer persoonsgegevens zijn

veranderingen van de GDPR. Inventariseer

gelekt, heb je meldingsplicht. Je moet datalekken

daarnaast je data. Welke persoonsgegevens

melden bij Autoriteit Persoonsgegevens en aan

verzamelt jouw organisatie? Waar worden deze

de betrokkene zelf. Daarnaast moet je datalekken

persoonsgegevens verzameld? Breng dit in kaart.

intern documenteren. Zelfs wanneer deze niet onder

Dit geldt overigens ook voor de gegevens die je

de meldingsplicht vallen. Het is verstandig om een

in het verleden verzameld hebt. Een audit maakt

procedure op te stellen om datalekken op te sporen,

het mogelijk om binnen een organisatie inzicht te

te rapporteren en te onderzoeken.

krijgen in alle informatie en de verwerking van deze
informatie.

Privacyverklaring
Zorg er als organisatie voor dat er een privacyverklaring
aanwezig is. Deze verklaring moet in begrijpelijke taal
geschreven zijn. Wanneer je een privacyverklaring hebt,
ga dan na of die verklaring up-to-date is. Wanneer de
GDPR ingaat, zal je je privacyverklaring moeten aanvullen
met extra informatie. Je moet bijvoorbeeld de wettelijke
grondslag voor gegevensverwerking in je privacyverklaring
zetten. Wanneer je gegevens deelt buiten de EU, valt dit ook
onder de privacyverklaring.

DPIA
Wanneer een gegevensverwerking een hoog
privacyrisico voor betrokken oplevert, is een DPIA
verplicht. Onder de GDPR wordt het uitvoeren van een
DPIA (Data Protection Impact Assessment) verplicht
gesteld. De Nederlandse benaming voor DPIA is
gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Een DPIA is
een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een
gegevensverwerking in kaart te brengen.

2. Verwerken van				
		 persoonsgegevens

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden

In een bewerkersovereenkomst worden

geregistreerd in een verwerkingsregister. Zo’n

onder andere de doeleinden van de

verwerkingsregister moet je als bedrijf bijhouden.

gegevensverwerking opgenomen. Ook de soort

Ook moet je alle datalekken intern documenteren.

persoonsgegevens die worden verwerkt, staan

Zelfs wanneer deze niet onder de meldingsplicht

in de bewerkersovereenkomst. Wanneer een

vallen.

bewerker persoonsgegevens verwerkt voor een

Bewerkersovereenkomst

verantwoordelijke, is een bewerkersovereenkomst
tussen beide partijen verplicht.

Met de komst van de GDPR verandert onder andere
de bewerkersovereenkomst. Maar wat verandert
er precies aan de bewerkersovereenkomst? En wat
betekent dit voor afspraken die je hebt gemaakt met
je leveranciers?
In een bewerkersovereenkomst wordt vastgelegd
hoe een bewerker om moet gaan met
persoonsgegevens. Deze overeenkomst geldt tussen
de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
en de partij die de persoonsgegevens voor hem
verwerkt. Deze partij wordt onder de Wbp bewerker
genoemd. Wanneer de GDPR ingaat, zal deze
partij verwerker heten. De Engelse benaming
voor bewerkersovereenkomst is Data Processing
Agreement (DPA).

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke stelt het doel en de
middelen voor de verwerking vast. Bijvoorbeeld
wanneer jouw bedrijf gegevens van medewerkers
verwerkt. Een salarisstrook is een voorbeeld
hiervan. Het bedrijf is dan verantwoordelijk voor
deze gegevens.

Bewerker
De bewerker, of met ingang van de GDPR
‘verwerker’, verwerkt de persoonsgegevens
voor de verantwoordelijke. Bijvoorbeeld het
salarisadministratiekantoor dat voor jouw bedrijf
de salarissen uitbetaalt.

Verwerkersovereenkomst en
verwerker

Bovendien kan toestemming van een klant nodig
zijn wanneer diens persoonsgegevens worden

Met ingang van de GDPR worden de begrippen

verwerkt. Dit is met name van belang wanneer je

bewerkersovereenkomst en bewerker vervangen

zelf IT-diensten levert, gezien er dan vaak sprake is

door verwerkersovereenkomst en verwerker. De

van ketenverantwoordelijkheid.

definitie van de begrippen ‘verantwoordelijke’ en
‘verwerker’ verandert inhoudelijk niet.

Er is al snel sprake van het verwerken van
persoonsgegevens. Het kunnen inzien van de

De verantwoordelijke en verwerker moeten

gegevens door een externe helpdesk, wordt al als

afspraken maken over de verwerking, want beide

verwerking gezien.

partijen zijn verplicht deze overeenkomst te hebben.
De verwerkersovereenkomst is vormvrij, dit betekent
dat je de verwerkersovereenkomst zelfs in de
Algemene Voorwaarden mag opnemen. Wees er
dan wel zeker van dat je Algemene Voorwaarden
van toepassing en bindend zijn. Veelal wordt er toch
een aparte overeenkomst opgemaakt, omdat alle
bepalingen dan bij elkaar staan.

Inhoud verwerkersovereenkomst

Wat moet er verder in een
verwerkersovereenkomst staan? Is jouw

In een verwerkersovereenkomst moet onder

bewerkersovereenkomst klaar voor de GDPR?

andere staan op welke gegevensverwerking

De meest raadzame punten die je in een

deze betrekking heeft. Ook moet in een

verwerkersovereenkomst op kan nemen, vind je in

verwerkersovereenkomst worden opgenomen welke

onderstaande checklist:

partijen er betrokken zijn bij de verwerking van een

•

Het onderwerp van de verwerking

bepaald persoonsgegeven. Wie er verantwoordelijk

•

Het doel van de verwerking

is voor het melden van datalekken, is ook raadzaam

•

Van wie de gegevens zijn (bijvoorbeeld klanten
of medewerkers)

om op te nemen in de verwerkersovereenkomst.

Sluiten van een
verwerkersovereenkomst

•

De getroffen beveiligingsmaatregelen

•

Je kan afspraken maken over het toetsen op
de naleving van de overeenkomst door middel
van een audit.

Er moet een verwerkersovereenkomst worden
gesloten met alle leveranciers en afnemers die

•

Wat er met de gegevens gebeurt, wanneer

persoonsgegevens voor je verwerken. Deze lijkt op

een overeenkomst afloopt. Worden deze

de bewerkersovereenkomst uit de Wbp maar er zijn

gewist? Binnen welke periode?

verschillen.

3. Betrokkenen

Iemand van wie persoonsgegevens verwerkt

Op deze manier wordt opdringerigheid, van

worden, wordt een betrokkene of gebruiker

bijvoorbeeld het rondsturen van (ongewenste)

genoemd. Het recht van de betrokkene of

nieuwsbrieven, teruggedrongen.

gebruiker zal met ingang van de GDPR zwaarder

Je moet ten alle tijden kunnen bewijzen dat

worden.

er expliciet toestemming is gegeven door de

Recht van de betrokkene
De betrokkene van wie jij persoonsgegevens

betrokkene. Zorg voor een controlespoor. Zo kun je
de toestemming van de betrokkene aantonen.

verwerkt, kan zich met de komst van de GDPR

Persoonsgegevens

beroepen op een aantal bijkomende rechten. Je

Het begrip ‘persoonsgegevens’ breidt flink uit met

moet het als bedrijf mogelijk maken om deze

ingang van de GDPR. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

rechten te vervullen. Dit betekent bijvoorbeeld dat

een handschrift of stem. Alle gegevens die mogelijk

je als bedrijf er zorg voor moet dragen dat een

leiden naar een persoon, vallen hieronder. Je mag

betrokkene zijn of haar verzamelde gegevens

alleen persoonsgegevens opslaan die je ook echt

kan inkijken, verbeteringen kan aanbrengen of

nodig hebt. Wanneer je bepaalde persoonsgegevens

zelfs gegevens kan verwijderen. Ook moet een

niet meer nodig hebt, mag je ze ook niet meer

betrokkene of gebruiker direct marketingpraktijken,

bewaren.

zoals een nieuwsbrief, kunnen weigeren. Wanneer
de GDPR van kracht wordt, zal je als bedrijf sneller
moeten reageren op verzoeken van betrokkene
dan voorheen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
verwijderen van persoonsgegevens. Het verzoek
moet binnen 30 dagen verwerkt worden. Eerder was
dit 45 dagen.

Toestemming
Onder de nieuwe regels moet een betrokkene
expliciet toestemming geven voor bijvoorbeeld het
aanmelden van een nieuwsbrief.

4. Functionaris voor de
Gegevensbescherming
Op grote schaal persoonsgegevens
verwerken
Er is veel onduidelijkheid over ‘op grote schaal
persoonsgegevens verwerken’. Het aantal
betrokkenen (de mensen van wie persoonsgegevens
verwerkt worden), de hoeveelheid gegevens
die verwerkt worden en de duur van de
Wanneer je als bedrijf dagelijks

gegevensverwerking, zijn volgens de Autoriteit

persoonsgegevens verwerkt, moet je een

Persoonsgegevens (AP) belangrijke criteria om

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

vast te stellen of jouw bedrijf op grote schaal

aanstellen. Dit kan iemand binnen de organisatie

persoonsgegevens verwerkt. Een voorbeeld hiervan

zijn, maar ook een externe adviseur.

is de telefoonprovider die jouw gegevens verwerkt

Het aanstellen van een FG

over jouw internetgedrag. Of de bank die jouw
klantgegevens verwerkt.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming
houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels

De Europese privacytoezichthouders verwachten dat

binnen de organisatie. De Engelse benaming voor

er op den duur een standaard voor ‘op grote schaal

deze functionaris is Data Protection Officer (DPO).

verwerken’ komt. Hiermee bepaal je eenvoudig of
je op grote schaal persoonsgegevens verwerkt en

Onder de Wbp (Wet bescherming

een FG aan moet stellen. Wanneer je weet of je wel

persoonsgegevens) was het al mogelijk om een

of niet een FG aan moet stellen, zullen de door jouw

Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te

ingeschakelde verwerkers dat ook moeten, omdat

stellen. Echter wordt het met de komst van de GDPR

ze jouw data verwerken.

voor veel organisaties verplicht om een FG aan
te stellen. Wanneer je op grote schaal (gevoelige)

Wanneer het niet helemaal duidelijk is of jij een

persoonsgegevens verwerkt, is het aanstellen van

Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

deze functionaris vereist. Maar wat houdt ‘op grote

moet stellen, moet je goed onderbouwen waarom je

schaal verwerken’ in?

hebt gekozen om wel of juist geen FG aan te stellen.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming
kan iemand binnen de organisatie zijn, maar
ook een externe adviseur. Er is geen certificaat
voor of opleiding tot Functionaris voor de
Gegevensbescherming. Het is belangrijk dat de FG
onafhankelijk van een organisatie kan werken. Ook
mag er geen belangenverstrengeling zijn. Wanneer

Belangrijke taken van een FG
Een aantal belangrijke taken van een Functionaris
voor de Gegevensbescherming zijn:
•

sparringpartner van de Autoriteit

je bijvoorbeeld directielid bent, mag je geen
Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn
binnen die organisatie.

Persoonsgegevens (AP).
•

de organisatie, maar ook extern, met bijvoorbeeld
klanten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een
contactformulier op de website, die speciaal aan de
FG geadresseerd is. De contactgegevens van deze
functionaris moeten ook gedeeld worden met de AP
(Autoriteit Persoonsgegevens) middels een daarvoor
bestemd aanmeldformulier. Het doel hiervan is dat
betrokken partijen en toezichthouders gemakkelijk
en vertrouwelijk contact kunnen opnemen met de
FG.

Het creëren van bewustzijn in een organisatie.
Verder informeert en adviseert de FG de
organisatie over verplichtingen omtrent de

Wanneer je een FG aanstelt, moet je zijn of haar
contactgegevens publiceren en delen. Intern, binnen

Het fungeren als aanspreekpunt en

nieuwe regels en eisen.
•

Betrokken zijn bij de verwerking van
gegevens. Meedenken en analyseren van de
verwerking van persoonsgegevens.

5. DPIA
Het uitvoeren van een DPIA (Data Protection

Deze werkgroep heeft criteria opgesteld om het

Impact Assessment) kan verplicht zijn. DPIA is

risico van de gegevensverwerking te bepalen

een beoordeling. Met deze beoordeling breng

en daarmee of je een DPIA moet uitvoeren. Ook

je van tevoren de privacyrisico’s van een

stellen zij enkele ‘Guidelines’; richtlijnen op, over hoe

gegevensverwerking in kaart.

bepaalde begrippen uit de GDPR uitgelegd moeten
worden. Deze richtlijnen voor een DPIA vind je terug

Een DPIA voer je uit, omdat je bijvoorbeeld op grote

op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/

schaal persoonsgegevens gaat verwerken. Denk

default/files/atoms/files/wp248_rev.01_nl.pdf

hierbij aan het ziekenhuis dat patiëntengegevens
verwerkt. Maar dit kan ook zijn wanneer je

Advies van de FG

persoonsgegevens verwerkt met het gebruik van

Als er binnen jouw organisatie een Functionaris

een nieuwe technologie. Zoals bijvoorbeeld een

voor de Gegevensbescherming actief is, moet de

CRM-systeem.

verantwoordelijke bij het uitvoeren van een DPIA
advies vragen van de FG. Je moet in het rapport

Bij veranderingen met een hoog risico voor de

opnemen wat de FG geadviseerd heeft omtrent het

verwerking van persoonsgegevens is een DPIA

verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld

verplicht onderdeel van het project. Het is van

wanneer een DPIA uitgevoerd moet worden bij een

belang om de DPIA zo vroeg mogelijk uit te voeren,

nieuw CRM-systeem. De FG ziet toe op bijvoorbeeld

om zo het beste rekening te kunnen houden

vragen als: waar staat de data opgeslagen? En

met uitkomsten. Zo kun je op basis van de DPIA-

wie heeft er toegang tot deze data? Dit zijn vragen

resultaten maatregelen treffen, als dat nodig is.

waar rekening mee gehouden moet worden. De

WP29

Functionaris voor de Gegevensbescherming kijkt of
deze onderdelen aanwezig zijn bij het uitvoeren van

Wanneer een gegevensverwerking een hoog

de DPIA. De FG houdt ook in de gaten of de DPIA

privacyrisico oplevert voor de betrokkenen, is

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wanneer je het

een DPIA verplicht. De Working Party art.29

advies van de FG negeert, hoeft dat geen probleem

(De WP29) is een werkgroep van Europese

te zijn, maar je moet wel aangeven waarom je dit

privacytoezichthouders.

doet.

Inhoud van de DPIA
De DPIA is vormvrij, maar dient wel de volgende
onderdelen te bevatten:
•

Een systematische beschrijving over wat je
gaat verwerken en wat het doel is van deze
verwerking

•

Waarom je deze verwerking moet doen. Is het
verwerken persoonsgegevens op deze manier
echt noodzakelijk om je doel te bereiken?

•

Een beoordeling van de risico’s voor de
betrokkenen

•

Maatregelen om deze risico’s aan te pakken

Resultaten DPIA
Je hebt een DPIA uitgevoerd, maar wat nu? Mocht
er geen risico zijn, dan kun je van start gaan met
je voorgenomen verwerking. Wanneer blijkt dat
de voorgenomen verwerking toch een hoog risico
oplevert en je neemt geen maatregelen, dan moet
je de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadplegen
voor advies. Autoriteit Persoonsgegevens raadt
aan om, zelfs wanneer je dit niet verplicht bent,
vrijwillig een DPIA te doen en dit proces om de drie
jaar te herhalen. Dit komt de bescherming van de
persoonsgegevens en daarmee jouw organisatie ten
goede.

6. Verwerkingsregister

Het register van verwerkingsactiviteiten; het
verwerkingsregister is een nieuwe verplichting
met ingang van de GDPR op 25 mei 2018.
Onder de Wbp wordt verwacht dat je Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) in kennis stelt van het feit
dat je persoonsgegevens verwerkt. Wanneer de
GDPR (Nederlands: AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van kracht wordt, is
het niet meer nodig om geautomatiseerde
verwerkingen van persoonsgegevens vooraf
aan te geven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hiervoor komt het verwerkingsregister in de
plaats.

Deze verplichting geldt voor sommige groepen
verantwoordelijken en verwerkers van
persoonsgegevens. Wanneer je aan tenminste één
van onderstaande voorwaarden voldoet, is het
verwerkingsregister verplicht:
•

personen in dienst hebt;
•

en vrijheden van de betrokkenen. Ook als er

met het verwerkingsregister. Dit biedt in één

minder dan 250 personen in dienst zijn bij jouw

oogopslag informatie die je kunt gebruiken om
de GDPR voortkomen, zoals het opstellen van
de verwerkersovereenkomst. Het register is een

organisatie;
•

De verwerking niet incidenteel is;

•

De verwerking bijzondere categorieën
van gegevens betreft. Bijvoorbeeld een

document, bijvoorbeeld in Excel. Dit register moet

zorgaanbieder die medische gegevens

worden opgesteld door de verantwoordelijke en de
verwerker. Dit register wordt voortdurend bijgewerkt
en moet informatie bevatten over de verwerking,
zoals contactgegevens van de verantwoordelijken
en verwerkers, de doeleinden van de verwerking en
categorieën van persoonsgegevens.

Wanneer je als organisatie een verwerking
uitvoert dat een risico inhoudt voor de rechten

Het is raadzaam om nu meteen te starten

aan je andere verplichtingen te voldoen die uit

Wanneer je als organisatie meer dan 250

verwerkt;
•

De verwerking strafrechtelijke feiten betreft.
Bijvoorbeeld advocatenkantoren die in het
strafrecht zijn gespecialiseerd.

In het verwerkingsregister moet je
onder andere registreren

Begin alvast met het opstellen van een

Voor de verantwoordelijke

helpt je bij het maken van de keuze of je genoeg

verwerkingsregister. De doelen voor de verwerking
en het type van persoonsgegevens dat je verwerkt,

•

De verwerkingsdoeleinden

passende maatregelen hebt genomen. Wanneer

•

Een beschrijving van de categorieën van de

je bijvoorbeeld medische gegevens verwerkt en je

betrokken en van persoonsgegevens

categorie van betrokkenen bijvoorbeeld zorgcliënten

Indien mogelijk, een algemene beschrijving

is, is de keuze van je verwerker belangrijk. Het

van de technische en organisatorische

is dan wenselijk en in de meeste gevallen zelfs

beveiligingsmaatregelen

verplicht, een verwerker in te schakelen die NEN

De naam en contactgegevens van...

7510 gecertificeerd is. Daarnaast wil je dat deze

•

•

...De verantwoordelijke

verwerker een hoger beveiligingsniveau hanteert,

...De vertegenwoordiger van de 		

dan wanneer je alleen e-mailadressen laat

verantwoordelijke (alleen in het 		

verwerken.

voorkomende geval)
...De Functionaris voor de 			

Tips

Gegevensbescherming (alleen in het 		

•

Stel het verwerkingsregister vooral niet op per
klant, maar maak één register waarin je alles

voorkomende geval)

van alle klanten benoemd. Keep it short!
Voor de verwerker
•

in Excel opstellen en hoeft geen speciale tool te

rekening van iedere verantwoordelijke zijn

zijn. Keep it simple!

Indien mogelijk, een algemene beschrijving
van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen

•

Denk vooral niet te moeilijk. Dit register mag je

De categorieën van verwerkingen die voor
uitgevoerd

•

•

De naam en contactgegevens van...
...De verwerker en van iedere 			
verantwoordelijke waarvoor de verwerker
handelt
...De vertegenwoordiger van de 		
verantwoordelijke of verwerker (alleen in het
voorkomende geval).
...De Functionaris voor de 			
Gegevensbescherming (alleen in het 		
voorkomende geval)

7. Eshgro en de GDPR

Als IT-gebruiker of dienstverlener wil je je zo
weinig mogelijk zorgen maken over de beveiliging

DPIA
Een DPIA is een instrument om vooraf de

van je data. Eshgro heeft maatregelen genomen

privacyrisico’s van een gegevensverwerking in

om jou te helpen aan je verplichtingen te voldoen.

kaart te brengen. Wij hebben binnen de GDPR

Meldplicht Datalekken

doorgaans de rol van verwerker. Op het moment
dat de GDPR van kracht wordt, is er binnen

Je moet datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens

ons bedrijf een applicatie in gebruik die een

melden en aan de betrokkene zelf. Daarnaast moet

DPIA uitvoert. Deze bevat ook een register van

je datalekken intern documenteren. Zelfs wanneer

verwerkingsactiviteiten. Bij ons zal de Functionaris

deze niet onder de meldingsplicht vallen. Om dit

voor de Gegevensbescherming de DPIA faciliteren.

te kunnen garanderen heeft Eshgro de interne
procedure datalekken in overeenstemming gebracht
met de GDPR.

Verwerkersovereenkomst

Verwerkingsregister
Er is toestemming nodig van een klant, wanneer
diens persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is met

Als bedrijf moet je een verwerkingsregister

name van belang wanneer je zelf IT-diensten levert.

bijhouden. In dit register worden alle

Wij hebben een model-verwerkersovereenkomst

verwerkingsactiviteiten bijgehouden. Een dergelijk

opgesteld. Dit hebben we gedaan in samenwerking

register is binnen Eshgro opgesteld en op het

met een IT-gespecialiseerde advocaat. In deze

moment dat de GDPR van kracht wordt, zal dit

model-verwerkersovereenkomst worden alle eisen

register volledig ingericht zijn.

die de GDPR stelt geadresseerd. Hierdoor worden

Functionaris voor de
Gegevensbescherming
Een Functionaris voor de Gegevensbescherming
(FG) stellen wij aan. Wanneer de GDPR van kracht
is, kunnen wij de contactgegevens van deze
functionaris delen met partners en klanten. Wanneer
je verplicht bent om een DPIA uit te voeren, kan de
Functionaris voor de Gegevensbescherming van
Eshgro je hiermee helpen.

partners en klanten van Eshgro ontzorgd.

Over Eshgro
Je bedrijf laten groeien met behulp van cloudoplossingen.
Dat is wat we belangrijk vinden. Wij zijn Eshgro, een
toonaangevende cloud service broker. Wij stellen
IT-partners in staat om succesvol cloud business
oplossingen te verkopen en te leveren aan hun klanten.
Met behulp van ons unieke cloud business platform, de
CSB Suite, kunnen organisaties gebruik maken van hun
cloud, op hun eigen manier.

Contact
Heb je vragen over de GDPR? Of wil je meer weten over de GDPR? Neem contact op
met Eshgro. Bezoek onze website gdpr.eshgro.nl of bel +31(0)485 47 61 93 voor meer
informatie.
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