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Ontpop u tot een ware data-bestendige onderneming 
met onze Legal Scan Datalekken!

Heeft uw medewerker weleens een e-mail verzonden aan de verkeerde 
persoon? Of bent u ooit een USB-stick kwijtgeraakt met (privacy)gevoe-
lige gegevens erop? Dit kunnen op grond van de wet zogenaamde data-
lekken zijn. Datalekken kunnen tot vervelende (fi nanciële) consequenties 
leiden. Met onze Legal Scan Datalekken maken wij voor u inzichtelijk in 
hoeverre uw onderneming data-bestendig is. 

In deze fl yer wordt de Legal Scan Datalekken toegelicht. 

BESCHERM 
(PERSOONS)GEGEVENS 
ZORGVULDIG



1:  WAAROM IS ONZE LEGAL SCAN DATALEKKEN VOOR U VAN BELANG?
 
  Veel ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van wat datalekken zijn en in  

hoeverre hun onderneming is ingespeeld op de wettelijke vereisten hieromtrent. Met 
de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 wordt  
risicobeheersing belangrijker dan ooit en worden boetes op het niet aan de wet voldoen 
nóg hoger. Uiterlijk 25 mei 2018 dient uw onderneming te voldoen aan de AVG. Wacht  
dit niet af; kijk op voorhand in hoeverre uw onderneming voldoet aan de wettelijke ver-
eisten die de AVG met zich brengt. Onze Legal Scan helpt u hierbij, zodat u voorbereid 
bent op de toekomst. 

2:  HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?
 
 Het traject van de Legal Scan duurt gemiddeld twee weken en ziet er als volgt uit:
 • u reikt informatie en documenten aan;
 •  wij beoordelen deze informatie en documenten;
 • wij brengen aandachtspunten en verplichtingen in kaart;
 •  wij geven u praktische tips en adviezen om uw onderneming data-bestendig te maken.

3:  WELKE INFORMATIE HEBBEN WIJ NODIG?
 
 De volgende informatie en documenten hebben wij nodig:
 •  een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door uw onderneming, en:
  - het doel van de verwerking;
  - waar de gegevens vandaan komen; 
  - met wie ze worden gedeeld;
  - hoe lang ze worden bewaard; en 
  - hoe vaak ze worden verwerkt.
 • eventuele bewerkers-/verwerkersovereenkomsten. 
 •  (interne) regelingen of documenten die beschrijven hoe uw onderneming/personeel 

omgaat met privacy en datalekken.
 • het door u gehanteerde proces bij het omgaan met inzage- en correctieverzoeken.
 •  informatie over de toezichthouder ter zake de verwerking van persoonsgegevens.
 •  het aantal medewerkers dat u in dienst heeft.
 • de wijze waarop persoonsgegevens beveiligd zijn.

4: WAT ZIJN DE KOSTEN?

  Afhankelijk van de omvang van uw onderneming en aan de hand van de door u verstrek-
te informatie en gewenste uitkomst, bieden wij u een offerte op maat aan.

Op onze Legal Scan Datalekken zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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