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Bergman Juridisch Adviesbureau
H.L. Wichersstraat 11A

9723 AD Groningen

T +31 507 852 282
F +31 507 119 380

Groningen, 23/03/2018
Betreft: Uw GDPR Assessment rapport

 

Geachte heer/mevrouw Zykova,
 

U heeft vandaag misschien wel uw eerste stappen gezet richting GDPR/AVG compliance. Gefeliciteerd daarmee!
Een van de pijlers van de nieuwe privacyregels is ‘bewustwording’. Ik hoop dat u door het invullen van onze
vragenlijsten zich bewuster bent geworden van de wijze waarop u vandaag omgaat met persoonsgegevens.
Misschien heeft u zelfs al een paar ideeën opgedaan hoe u dat morgen nóg beter kunt doen.

Ik wens u in ieder geval veel succes met uw inspanningen om voor 25 mei 2018 aan alle nieuwe regels te voldoen.
Bergman Juridisch Adviesbureau is u daar graag behulpzaam bij. Ik nodig u dan ook van harte uit om eens verder te
kijken op onze website: www.bergmanjuridisch.nl.

Als u op dit moment vragen heeft kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op telefoonnummer 050 -
050 758 22 82 of per e-mail: info@bergmanjuridisch.nl.

Ik hoor graag van u en wens u nogmaals veel succes!

 

Met vriendelijke groet,
 

Geoffrey Bergman
Bergman Juridisch Adviesbureau
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Kerngegevens van uw organisatie

Op basis van het aantal medewerkers, de door u opgegeven jaaromzet en het door u opgegeven
balanstotaal hebben wij bepaald dat uw organisatie in de categorie van micro-, kleine- of middelgrote
onderneming valt.

Omdat uw organisatie in de categorie van micro-, kleine- of middelgrote ondernemingen valt en u geen
overheidsinstelling bent, hoeft niet aan bijzondere vereisten te voldoen.

Verwerking van persoonsgegevens

U heeft aangegeven dat u gegevens verwerkt van minder dan 1.000 consumenten en bedrijven.
Naar ons oordeel bent u daarmee een 'kleine' gegevensverwerker en zijn normale beveiligings- en
voorzorgsmaatregelen afdoende.

Gebruik van gegevens voor marketing en marktonderzoek

U heeft aangegeven dat u geen nieuwsbrieven of commerciële mailings verstuurt. Houd er rekening mee
dat als u dit in de toekomst wel gaat doen u mogelijk niet meer voldoet aan de regels.

U heeft aangegeven dat u verzamelde gegevens niet gebruikt voor marketing- of technische doeleinden.
Als u de gegevens alleen gebruikt voor het doel van de toestemming, hoeft u op dit punt geen actie te
ondernemen.

Het delen van gegevens

U beheert uw eigen mailinglijsten en wisselt hiervoor geen gegevens uit met derde partijen. Op u zijn
bovendien geen bijzondere verplichtingen van toepassing, dus uw huidige praktijk voldoet aan de eisen.

Een vertrouwde webwinkelaanbieder verzorgt de verwerking van uw klantgegevens, dus uw huidige
praktijk voldoet aan de eisen. Voor de zekerheid controleren toch nog uw verwerkersovereenkomst.

Bewaren en vergeten van gegevens

U geeft aan dat u gegevens opslaat bij derden, bijvoorbeeld in 'de cloud'. Wij zullen uw
bewerkersovereenkomst met uw provider beoordelen en indien nodig contact met u opnemen.
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U geeft aan dat u gegevens langer dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst bewaart, maar
niet langer dan twee jaren. Het is aannemelijk dat u hier een goede reden voor heeft. In de sommige
gevallen wordt opgeslagen data echter 'vergeten'. Ga voor uzelf na of u sommige gegevens eerder kunt
verwijderen of anonimiseren dan u nu doet.

U geeft aan dat u gegevens langer dan twee jaar bewaart. Het is mogelijk dat u hier een goede reden voor
heeft. In de meeste gevallen wordt opgeslagen data 'vergeten'. Wij nemen contact met u op om uw
situatie te bespreken.

U geeft aan dat u gegevens beveiligd verzendt en beveiligd of zelfs geanonimiseerd opslaat. U heeft het
risico op datalekken zo klein mogelijk gemaakt. U voldoet op dit punt aan de regels volgens de GDPR/AVG
en hoeft geen actie te ondernemen.

Wij zullen de door u toegepaste beveiligingstechnieken beoordelen. Als deze aan het minimumniveau
voldoen (SSL encryptie en met wachtwoord beveiligde data-opslag) hoort u niets van ons.

U geeft aan dat u data op het verzoek van een belanghebbende eenvoudig kunt (laten) verwijderen. U
voldoet daarmee op dit punt aan de regels uit de GDPR/AVG. Verdere actie is op dit punt niet vereist.

U geeft aan dat u vergeetverzoeken met administreert aan de hand van een niet tot de persoon te
herleiden kenmerk. U voldoet op dit punt aan de regels uit de GDPR/AVG en hoeft geen actie te
ondernemen.

Dataportabiliteit

U geeft aan dat u in staat bent gegevens over te dragen aan derden wanneer hierom wordt verzocht. U
voldoet op dit punt aan de regels volgens de GDPR/AVG en hoeft geen actie te ondernemen.

U geeft aan dat u gegevens op verzoek aanlevert in het bronformaat, database- of spreadsheet bestand.
Dit is de beste en meest volledige manier om informatie door te geven. Zorg er wel voor dat uw gegevens
niet gecodeerd of met een wachtwoord beveiligd zijn!

U geeft aan dat u door u geleverde gegevens machineleesbaar zijn. U voldoet hiermee aan de regels uit de
GDPR/AVG.

U geeft dat u overdrachtsverzoeken zo snel mogelijk maar altijd binnen 30 dagen afhandelt. Dit is het
uitgangspunt van de nieuwe privacyregels. U hoeft op dit punt geen verdere actie te ondernemen.

Privacy in uw organisatie

U heeft uw medewerkers verplicht tot geheimhouding middels een geheimhoudingsbeding en/of NDA. Dit
is in lijn met de GDPR/AVG, daarmee voldoet u op dit punt en hoeft u geen actie te ondernemen.

U geeft aan dat u in staat bent datalekken te bemerken en te melden. U voldoet op dit punt aan de GDPR/AVG en hoeft geen actie te
ondernemen.
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U heeft nagedacht over de wijze waarop u zorgt voor bewustwording over privacy en privacyrisico's in uw
organisatie. Indien nodig zullen wij u een suggestie doen om dit proces verder te optimaliseren.


