DE CMR
GDPR – AVG
QUICK SCAN

Introductie

Wat?

Ook uw organisatie zal uiterlijk in mei 2018
moeten voldoen aan de nieuwe en strenge
Europese privacy wetgeving. Deze
Quickscan helpt uw organisatie niet alleen
de juridische maatregelen in kaart te
brengen maar kijkt juist naar de
commerciële kansen van deze regels:
anders omgaan met persoonsgegevens als
krachtige impuls voor nieuwe
verdienmodellen!

Een Quickscan specifiek voor uw bedrijf
helpt u met de inventarisatie van de
bedreigingen, maar vertaalt die vervolgens
in kansen voor kostenbesparingen en
nieuwe verdienmodellen. The CMR Agency
voert deze Quickscan uit in samenwerking
met Digital Me. Digital Me is grondlegger
van de Qiy Foundation en is gespecialiseerd
in privacy by design oplossingen en in de
veilige omgang met persoonsgegevens.

Organisaties zouden dan ook niet alleen
moeten denken in de vorm van oplossingen
voor bedreigingen, maar ook in de vorm van
kansen voor de ontwikkeling van nieuwe,
innovatieve en meer duurzame
verdienmodellen. Immers, de Europese
Commissie heeft bij de totstandbrenging
van de nieuwe regelgeving expliciet
aangegeven dat het de bedoeling is om
economische groei te bevorderen door
innovatie. De nieuwe Europese regels
bieden daar dan ook ruimschoots de
mogelijkheid toe. Organisaties zullen dan
ook moeten afwegen of zij zich willen
beperken tot het maken van onkosten om
aan de nieuwe regelgeving te voldoen, of
dat zij de kans willen benutten om nieuwe
verdienmodellen te ontwikkelen met
gebruikmaking van de kansen die de
nieuwe regels bieden. In dat geval gaat het
niet over kosten, maar over investeringen
die rendement kunnen opleveren.

De samenwerking tussen The CMR Agency
en Digital Me biedt u daarmee een schat
aan juridische, technische en commerciële
kennis, naast onze boardroom ervaring die
wij graag met u delen in de vorm van deze
inventarisatie. The CMR Agency en Digital
Me beschikken over de benodigde
expertise op het gebied van de Europese
privacy wetgeving en de praktische
vertaling naar maatregelen en kansen.

Daarmee is de bescherming van
persoonsgegevens dan plotseling niet
meer een compliance vraagstuk voor
juridische en compliance afdelingen binnen
een bedrijf, maar wordt het een
kernvraagstuk voor directie en
management. Zij gaan immers over de
investeringen. En wij kunnen hierbij helpen.

Hoe?
De Quickscan start met een analyse van de
gegevensverwerkende processen en ICT
van uw organisatie. Vervolgens wordt
samen met u en/of uw data protection
officer en/of uw innovatiemanager de
vertaalslag gemaakt van de situatie van
vandaag naar morgen, van mogelijke
risico’s naar oplossingen, met aandacht
voor invoering en uitvoering en de borging
op directieniveau. De Quickscan geeft niet
alleen aan wat er moet gebeuren om
bedreigingen het hoofd te bieden, maar
ook welke kansen de nieuwe regels bieden
voor uw organisatie. Denk daarbij aan
nieuwe vormen van dienstverlening, een
grotere efficiency en de inzet van nieuwe
technieken op het gebied van privacy en
security by design.

Wilt u met ons bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met
ons op via info@thecmragency.com , +31 35 713 09 70

Aanbod

Voorbeeld Output

De Quickscan is samengesteld in overleg
met privacy- en security experts, die deze
Quickscan met en voor u zullen uitvoeren.
De Quickscan beperkt zich niet tot de
juridische aspecten; ook technische,
bedrijfsmatige en organisatorische
aspecten komen aan bod. Er wordt gebruik
gemaakt van de expertise waarover The
CMR Agency kan beschikken via Digital
Me. Deze brede expertise is voor uw
organisatie beschikbaar voor een speciaal
tarief!
De Quickscan neemt in principe 8
dagdelen in beslag, waarvan 4 dagdelen
op uw locatie ten behoeve van de
inventarisatie. Een paar weken na afloop
ontvangt u een heldere rapportage waarin
staat beschreven in hoeverre uw
organisatie klaar is voor de cultuuromslag
waartoe de nieuwe Europese privacyregels
verplichten, de verbeterpunten en welke
concrete kansen er liggen voor uw
organisatie. Deze Quickscan kost op basis
van deze tijdsinschatting € 14.900 ex BTW.

AVG – persoonlijke data en consumentenrechten

Wilt u meer weten van de CMR Quick Scan? Neem dan contact met ons op via
info@thecmragency.com
+31 35 713 09 70

