
Opleiding en bewustmaking van werknemers
Mensen zijn één van de grootste risico’s van niet-naleving. Door het personeel op te leiden 
begrijpen zij hun persoonlijke verantwoordelijkheden, en die van uw organisatie, en wordt 
het risico op een datalek sterk beperkt. Zodra het personeel is opgeleid en zich bewust is 
van de AVG, kunt u de naleving in uw dagelijkse processen inbouwen.
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AVG is belangrijker dan ooit. Van een toenemend gebruik van persoonsgegevens tot de 
toenemende risico’s die gepaard gaan met werknemers op afstand, het is moeilijk om voortdurend 
vat te hebben op het naleven van de regelgeving en om de persoonsgegevens te beschermen.

Zorg voor gemoedsrust en bescherming met onze 10 stappen voor de naleving van de AVG.

Naleving begint bij de top
AVG betrekt iedereen in een organisatie, maar het begint bij de top en vereist steun 
van de directie. Het is dan ook van groot belang dat bedrijfsleiders de betrokkenheid 
ervan begrijpen en de nodige middelen kunnen toewijzen om naleving te bereiken en te 
handhaven.
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Weet u wat persoonsgegevens zijn?
Om vat te krijgen op persoonsgegevens moet men eerst kunnen vaststellen wat 
persoonsgegevens zijn. Ervoor zorgen dat werknemers niet alleen persoonsgegevens 
kunnen identificeren, maar ook op verantwoorde wijze met vertrouwelijke informatie 
kunnen omgaan. 
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Heeft u een functionaris voor gegevensbescherming nodig?
Als u een overheidsinstantie bent, bent u verplicht een (DPO) functionaris voor 
gegevensbescherming in dienst te nemen. Maar ook veel organisaties in de particuliere 
sector zullen de diensten van een functionaris voor gegevensbescherming nodig 
hebben.  
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Weet u waar uw gegevens zich bevinden?
Een probleemloze toegang tot alle gegevensbronnen, zowel digitale als fysieke, is een eerste 
vereiste om een inventaris van persoonsgegevens op te maken, uw risicoblootstelling te 
evalueren en interne privacyregels te doen naleven. AVG vereist dat bedrijven bewijzen dat ze 
weten waar hun persoonsgegevens zich bevinden, en waar niet, en hoe ze worden verwerkt.
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Wij beschermen wat belangrijk is. 

10 STAPPEN voor de 
naleving van de AVG.
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Begrijp de risico’s
Risicobeoordelingen spelen een cruciale rol in elk nalevingsplan. Eigenlijk moedigt 
de verordening een op risico gebaseerde aanpak van gegevensverwerking aan. Maar 
begrijpt u wel helemaal de risico’s? Natuurlijk bevinden veel gegevens en de bijbehorende 
bedreigingen zich online, maar de gegevens die te vinden zijn op ongebruikte 
documenten en fysieke dossiers vormen net zo goed een bedreiging voor uw organisatie.
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Naleving van de AVG in een nieuwe arbeidswereld
Sinds het begin van COVID-19 is thuiswerken een steunpilaar geworden 
van organisaties over de hele wereld. In onze zogenaamde nieuwe normaal 
zullen veel bedrijven een hybride werkmodel invoeren, waarbij werknemers 
naadloos schakelen tussen thuis en kantoor. Daarom is het van essentieel 
belang dat gegevens veilig zijn, ongeacht de omgeving, zoals uiteengezet 
in onze gids voor veilig werken op afstand.
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Plan regelmatige audits
Het naleven van de AVG is een doorlopend project - meer een reis dan een bestemming. 
Bedrijven moeten ernaar streven regelmatig interne audits uit te voeren en hun 
gegevensbeschermingsprocessen dienovereenkomstig bij te werken. Het uitvoeren van 
impactanalyses van gegevensbescherming (Data Protection Impact Assessments - DPIA’s) 
maakt hier integraal deel van uit om u te helpen de risico’s van een project of plan op het 
gebied van gegevensbescherming systematisch te analyseren, in kaart te brengen en tot een 
minimum te beperken.
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Bescherm uzelf met Shred-it
Onze geïntegreerde suite van producten en diensten, zoals papierversnippering 
en vernietiging van harde schijven, die allemaal geleverd worden via een veilige 
bewakingsketen, is ontwikkeld met onze snel bewegende wereld in gedachten, om 
dagelijks de belangrijkste zaken te beschermen. Neem contact met ons op om te zien hoe 
wij u kunnen helpen bij de naleving van de AVG.
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Online en fysieke gegevens beschermen
Als u eenmaal de risico’s begrijpt, is het bieden van adequate bescherming voor de 
gegevens die u verwerkt essentieel voor de naleving van de AVG. Natuurlijk beslist uw 
organisatie wat u geschikt vindt, maar er mogen geen tekortkomingen zijn als het gaat 
om de bescherming van alle digitale en fysieke gegevens waarover u beschikt, zodat 
niemand er zonder de juiste bevoegdheid toegang toe kan krijgen.
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Op zoek naar antwoorden op nog meer vragen?  
Bekijk onze AVG FAQs pagina.

0800-0114  |  shredit.nl

10 STAPPEN voor de 
naleving van de AVG.

https://www.shredit.nl/nl-nl/kennisbank/factsheets/beperk-de-risicos-van-werken-op-afstand
https://www.shredit.nl/nl-nl/diensten/regelmatige-papier-en-archiefvernietiging
https://www.shredit.nl/nl-nl/diensten/harde-schijf-vernietiging
https://www.shredit.nl/nl-nl/avg-nl
http://www.shredit.nl

