Factsheet inhuur service Functionaris Gege vensbescherming (FG)
Met de AVG is inhoudelijk niet echt veel veranderd in wat wel en niet mag
met persoonsgegevens. Maar er is wel een aantal verplichtingen en
verzwaring in controle en rechten van betrokkenen. Een van de
verplichtingen
is
het
aanstellen
van
een
Functionaris
Gegevensbescherming (FG).
Voor uw organ isatie verzo rgen wij die in vulling van de rol van FG, in de vorm
van een basisabonnement met flexibele aanvullende diensten.

Waarom ControlPrivacy?
Vooral in kleinere en middelg rote organisaties is het lastig om de verplichte,
maar wettelijk onafhankelijke rol van FG in te vullen . Enerzijds omdat die
onafhankelijkheid lastig in de organisatie te passen is, anderzijds omdat het
om vaak beperkt beschikbare expertise vraagt.
Naast het vo ldoen de ZORGVULDIG inrichten van de verwerking heeft
ControlPrivacy aandacht voor h et CONSTRUCTIEF inrichten, met bijzondere
aandacht voor h et nuttig in zetten van de wettelijk verplichte
TRANSPARANTIE. Pragmatiek staat centraal, met als kader voldoend e
zorgvuldigheid.
ControlPrivacy beschikt over decennia aan praktische en wetgeving
expertise, in publieke en private organ isaties van alle afmetingen. Waarbij
de experts elkaar ondersteunen en de voor uw praktijk best passende
oordelen en adviezen leveren .

Welke organisaties moeten een FG aangesteld hebben?
•
•
•

Overheidsinstanties,
publieke
organisaties,
zorg en
onderwijsinstellingen;
Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens
verwerken
Organisaties
die
op
grote
sch aal
mensen
volgen
en
hun
persoonsgegevens verwerken

Wat doet ControlPrivacy dan voor uw organisatie?

-

Deze invulling wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
de FG wordt voor hen aanspreekpunt
Met de organisatie wordt besproken welke act ies noodzakelijk en
wenselijk zijn en we spreken af welke rol ControlPrivacy hierin gaat
spelen:

1. De wettelijk verplichte rol van toezichthouder op de verwerking
en ondersteuning bij datalek meldingen, in standaard
overeenkomst maximaal 2 op jaarbasis, incl usief advisering ter
voorkoming van herhaling;
2. Gevraagd en ongevraagd advies, waarvoor een maximum aan
urenbesteding wordt afgesproken;
3. Indien gewenst ondersteuning van de verantwoordelijkheid van
de organisatie. Denk hierbij aan:
- structureel
borgen
bewust zijn
(casuïstiek,
processen,
techniek)
- structureel
borgen
vereiste
kennis
bij
uitvoerende
professionals (training)
- structurele
borging
en
actualisering
van
praktische
handreikingen

De afspraken worden duidelijk in het abonnement vastgelegd en in de
uitvoering wordt gezamenlijk vastgesteld of die volstaan voor borging van
zorgvuldige verwerking.

Wat kost het?
Een eerste kennismaking en bekijken/ bespreking van de verwerkingen is
kosteloos, waarna een voorstel volgt.
Voor een vast bedrag worden afgesproken taken structureel vervuld,
waarbij je voor een kleinere organisatie met eenvoudige/ een beperkt
aantal verwerkingsprocessen gerekend moet worden op €1.400 op
maandbasis (ex BTW). Bij meer (complexe) verwerkingen en v erwerkers
moet u rekening h ouden met een hoger bedrag, maar u mag rekening
houden met lagere kosten dan intern op voldoende niveau beleggen .
Verder volgen alleen kosten voor gewenste aanvullen de werkzaamheden
(trainingen e.d.) of noodzakelijke inzet buiten de afspraken (denk aan
ernstige datalekken of andere incidenten).

Neem graag contact op via het c ontactf ormulier op onze website
www.controlprivacy.nl of via mail@controlprivacy.nl voor een oriënterend
gesprek zonder verplichtingen.

