Jouw GDPR-plan
Intake / huidige situatie

Week 1

Bespreking
Onze samenwerking start met een fysiek bezoek van onze bedrijfsjurist/DPO (= Data Protection Officer) én een
communicatiepartner. Samen bekijken we je huidige situatie. Zette je al stappen i.f.v. GDPR, dan kijken we die na, voor we
verdergaan. Tijdens de intake bepalen we de planning van de rest van het traject.

GDPR-basis

Week 2

Verwerkingsregister
We stellen je verwerkingsregister op. Dit interne document beschrijft welke persoonsgegevens er worden verzameld, op basis van
welke verwerkingsgrond, wie er toegang tot heeft en hoelang ze worden bewaard.
Privacyverklaring
We stellen jouw nieuwe privacyverklaring op. Dit document publiceren we op je website. Het informeert een betrokkene over
de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook stellen we een paragraaf op voor de aanpassing van je algemene voorwaarden/
factuurvoorwaarden.

GDPR-uitbreiding

Week 3

Procedure rechten van betrokkenen
We schrijven én implementeren je procedure voor de opvolging van de rechten van betrokkenen. Iedere burger heeft bepaalde
rechten gekregen. Aan die rechten moet binnen de wettelijke termijn worden beantwoord.
Procedure datalek
We schrijven én implementeren je procedure bij een datalek. Wanneer persoonsgegevens niet correct worden uitgewisseld moet
dit snel en gericht worden geremedieerd en gemeld.
Model verwerkingsovereenkomst
We stellen een model op van een verwerkingsovereenkomst. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven zorgt deze
overeenkomst ervoor dat de onderneming is ingedekt tegen een fout door een derde.
Training
Een fysiek bezoek van onze bedrijfsjurist/DPO om jouw GDPR-verantwoordelijke de basisbegrippen en -kennis bij te brengen.

GDPR-bewustmaking

Week 4

Vertrouwelijkheidsverklaring
We maken een GDPR-conforme vertrouwelijkheidsverklaring die jij nadien laat ondertekenen door je medewerkers. Dit document
voeg je toe bij het arbeidsreglement, voor zover er nog geen vertrouwelijkheidsverklaring is.
Bewustzijnssessie
We maken medewerkers bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de manier hoe ermee om te gaan
binnen jouw firma. De sessie bevat specifieke voorbeelden en cases uit je sector. We beantwoorden al jullie vragen over de GDPR.
De sessie duurt ongeveer 1 uur. Na de sessie ontvangt je firma een attest van deelname aan de sessie.
Begeleiding
Tijdens de bewustzijnssessie zijn onze bedrijfsjurist/DPO én een communicatiepartner aanwezig.
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GDPR-beleid

Week 5 - 8

Informatieverwerking
Samen schrijven we jouw informatieveiligheidsbeleid. We controleren de IT-infrastructuur van je onderneming en we adviseren
i.v.m. mogelijke verbeterpunten.
Privacy
Opstellen en implementeren van een privacybeleid. De onderneming heeft een intern beleid om GDPR-conform te werken, bijv.
op het vlak van sociale media, e-mailgebruik, enz…
Bespreking
Onze bedrijfsjurist/DPO (= Data Protection Officer) komt nog een keer tot bij jou om alle elementen rond je GDPR-beleid af te
stemmen.
Rapport
Na vervolmaking van álle stappen van het GDPR-plan ontvang je een rapport van je inspanningen, ondertekend door onze DPO.
Dit rapport somt op welke stappen je hebt ondernomen om je in regel te stellen met de GDPR. Bij een mogelijke controle bewijst
het rapport je inspanningen.

GDPR-conform

Met KMO-portefeuille

€ 1 194*

Zonder KMO-portefeuille

€ 1 990

*Kmo-portefeuile
Jouw GDPR-plan komt in aanmerking voor subsidie via de Kmo-portefeuille, tot 40% van het bedrag. De aanvraag start
je ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van onze samenwerking. Ons erkenningsnummer voor de pijler “advies” is
DV.A219960. Het btw-bedrag is niet subsidiabel en maak je rechtstreeks over. Meer info rond de Kmo-portefeuille lees
je op http://www.wizz.be/kmo-portefeuille/
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Noot
Dit aanbod is enkel geldig voor kleine ondernemingen met minder dan 50
werknemers en een jaaromzet die lager is dan 10 miljoen euro, binnen een
straal van 15km rond Herentals. Bedrijven buiten deze regio houden rekening
met € 1/km verplaatsingsvergoeding.
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