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Introductie

Wat en waarom?

Ook uw organisatie zal uiterlijk in mei
2018 moeten voldoen aan de nieuwe en
strenge Europese regels voor de
bescherming van persoonsgegevens. De
regels zijn veelomvattend en de boetes
zijn zeer hoog, het hogere van €20 miljoen
of 4% van het wereldwijde inkomen.

Samen met Indica, gespecialiseerd in
technologie waarmee razendsnel
datagedreven onderzoek mogelijk is,
hebben we gewerkt aan de CMR Personal
Data Scan.

Wij hebben ideeën voor de kansen die de
nieuwe regels voor de bescherming van
persoonsgegevens bieden. Kansen die
kunnen leiden tot nieuwe
verdienmodellen met de persoonlijke data
van uw klanten. Maar eerst dient u uit te
vinden waar uw welke data persoonlijke
data van uw klanten heeft opgeslagen. Dat
is belangrijk want u hebt talrijke plichten
met betrekking tot die persoonlijke data
tegenover uw klanten, zoals toegang tot,
overdragen, verwijderen op verzoek etc.
Daarom bieden wij u de CMR Personal Data
Scan aan.

Prijs
€ 14.950,- per CMR Personal Data Scan
(exclusief BTW). Inbegrepen in deze prijs
zit oa een eenmalige set-up, 1 TB aan data
en 2 uur ondersteuning via een webinar.
De scan kan uitgevoerd worden op lokatie
of in een private cloud omgeving.
Bij deze prijsstelling gaan we uit van:
- koppeling aan bekende databases.
- een vast aanspreekpunt
- geen onbekende exotische bestanden
Specifieke aanpassingen in de uitvoering
op basis van uw wensen zijn mogelijk.

Goedkoop en razendsnel presenteren wij
met de CMR Personal Data Scan uit
gestructureerde en ongestructureerde
bronnen geïndexeerd de data van een
persoonlijk data subject (uw klant). Het
inzicht waar de data van uw klanten te
vinden zijn is een belangrijke basis voor
het nemen van de juiste stappen inzake
de AVG. U hoeft geen specialist te zijn
om de CMR Personal Data Scan uit te
(laten) voeren omdat deze zeer
gebruikersvriendelijk is en krachtige
visuele analyses biedt. We kunnen u elke
gewenste ondersteuning aanbieden.
Op het moment dat uw data is
geïndexeerd heeft u een index waar u ook
verder op kunt bouwen. Het biedt u de
basis voor een enterprise search engine,
en een continue monitoring systeem.

Voor wie?
Voor alle bedrijven die onder de wet
Algemene Verordening
Gegevensbescherming vallen. Dat zijn
alle bedrijven die persoonlijke data
verwerken van inwoners van Europa. Dus
ook heel kleine bedrijven vallen
hieronder. Er is een schatting gemaakt
dat het in Nederland zo’n 140.000
bedrijven zouden kunnen zijn .

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

AVG – persoonlijke data en consumentenrechten?
Alle bedrijven die persoonlijke data verwerken van inwoners van Europa vallen onder
de nieuwe Europese privacy wet die vanaf mei 2018 actief zal worden gehandhaafd.
Deze bedrijven krijgen allemaal te maken met de rechten die personen hebben met
betrekking tot hun persoonlijke data. Voor iedereen dus een noodzaak om je goed te
organiseren op het gebied van persoonlijke data.

CMR Personal Data Scan
Met de scan krijgt u een overzicht van all data die u van klanten of personeel hebt
opgeslagen. De scan beperkt zich niet tot gestructureerde bronnen, maar neemt ook
ongestructureerde bronnen als email, documenten mee. De scan is niet alleen gunstig
geprijsd en gemakkelijk te implementeren & beheren, ook het aanschaffen van extra
software en systemen voor bestands- en e-mail archivering is overbodig. Diepgaand
vervolg onderzoek is mogelijk. De zoekresultaten worden gebruiksvriendelijk en
visueel weergegeven. Door een razendsnelle implementatie kunt u snel aan de slag. De
scan respecteert de privacy wetgeving. Een FAQ kunt u hier vinden.

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

