FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING
VOOR DE ZORG
De ervaren FG’s van PrivacyPeople kennen de zorg en zorgen er samen met
u voor dat u op een praktische manier aan uw AVG verplichtingen voldoet

www.privacypeople.nl

HET FG ABONNEMENT
VAN PRIVACYPEOPLE

INHOUD
FG ABONNEMENT

Zorginstellingen en zorgverleners moeten
in het kader van de AVG een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) aanstellen. In artikel
39 AVG wordt beschreven dat de FG ten minste
de volgende taken dient te vervullen, waarbij
deze rekening houdt met de risico’s en de aard
van de verwerkingen:

Als u ervoor kiest om deze taken uit te
besteden aan een externe (onafhankelijke) FG
is PrivacyPeople hiervoor de juiste organisatie.
Met het FG abonnement van PrivacyPeople
verzekert u zich van deskundige ondersteuning
tegen voorspelbare kosten en borgt u de vereiste
wettelijke onafhankelijkheid.

1.

Op het moment dat u een FG van PrivacyPeople
kiest, kunt u kosteloos gebruik maken van onze
AVG software (basic versie van EasyPrivacy® voor
de zorg). Hiermee krijgt u toegang tot onze AVG
bibliotheek en kunt u op eenvoudige wijze aan de
AVG blijven voldoen.

2.

3.

4.

5.

De verantwoordelijke en de medewerkers
informeren en adviseren over hun privacy
verplichtingen;
Toezien op de naleving van de AVG, overige
toepasselijke privacyregels en het eigen
beleid;
Toezien op de ‘inbedding’ van privacy binnen
de organisatie en bewustmaking en opleiding
van de medewerkers;
Adviseren over ‘gegevensbeschermingseffectbeoordelingen’ (DPIA’s) en toezien op
de uitvoering daarvan;
In voorkomende gevallen samenwerken met
en optreden als contactpunt voor de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Bij PrivacyPeople krijgt u uw persoonlijke FG.
Deze gaat pas voor u aan de slag nadat u met
elkaar kennis heeft gemaakt. Wij vinden het heel
belangrijk dat er een klik is tussen u en uw FG.

Wat zit er in uw FG abonnement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registratie als uw persoonlijke FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Twee keer per jaar een onafhankelijke rapportage met bespreking directie / bestuur.
Bereikbaarheid 24/7 voor advies in geval van datalekken en bij vervolgstappen.
Bereikbaarheid voor vragen en klachten betrokkenen.
Bereikbaarheid voor eigen privacy coördinator(en) voor privacy vragen.
Ter beschikking stelling van AVG templates.
Ter beschikking stelling van een AVG zelftoets.
Gebruiksrecht op EasyPrivacy® voor de zorg (basic).
Contactpersoon richting Autoriteit Persoonsgegevens.
Regelmatige nieuwsbrieven met relevante informatie over privacy ontwikkelingen in de zorg.
Uitnodigingen voor gratis privacy kennisbijeenkomsten voor de zorg.

Een FG abonnement van PrivacyPeople is al beschikbaar vanaf € 395,- excl. btw per maand.
Vraag een offerte aan voor een vrijblijvende aanbieding.

WAAROM
PRIVACYPEOPLE?
PrivacyPeople is gespecialiseerd in privacy, compliance en risicomanagement. Deskundige partners
en medewerkers staan klaar om u te ondersteunen met uw AVG verplichtingen en overige privacy
/ informatiebeveiliging gerelateerde vraagstukken. PrivacyPeople heeft veel ervaring met privacy
dienstverlening en met interne- en externe toezichtfuncties. Door onze meerjarige ervaring in de
zorg zijn wij in staat om privacy vraagstukken praktisch te benaderen en hanteerbaar te maken.

PRIVACY IN DE ZORG
GEWOON GOED GEREGELD

EasyPrivacy®
EasyPrivacy® voor de zorg is de
gebruikersvriendelijke software
(Saas) van PrivacyTeam®. EasyPrivacy® is de tool voor (FG’s in)
de zorg en leidt aantoonbaar tot
lagere FG kosten.
EasyPrivacy® bevat alle benodigde documenten om snel aan alle
privacy verplichtingen te voldoen.
Met behulp van periodieke herinneringen zorgt u ervoor dat u
blijvend aantoonbaar voldoet aan
de AVG en als er iets wijzigt in de
regelgeving dan wordt u geïnformeerd en krijgt u aangepaste
documenten. Het dashboard laat
u én de FG zien of u aan alle privacy verplichtingen voldoet.

Aanvullende
diensten

Samenwerking

Op het gebied van privacy verzorgt PrivacyPeople alle privacy
diensten die uw organisatie nodig
heeft om aan de AVG te voldoen.
Dit kan variëren van awareness
trainingen, AVG kennisquiz tot en
met specifieke AVG training voor
de raad van toezicht, raad van
bestuur, OR, cliëntenraad, directie
en management.

PrivacyPeople werkt samen
met verschillende brancheen inkooporganisaties. Deze
organisaties hebben vaak
gunstige afspraken voor hun
leden bedongen. Vraag bij ons
na of uw branche- of inkooporganisatie ook al afspraken
heeft met PrivacyPeople.

Mocht u (tijdelijk) ook interne
ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld om het interne proces
in te richten en/of te verbeteren of
om DPIA’s uit te voeren, dan kunnen de experts van PrivacyPeople
daarin uiteraard ook voorzien.

Het gebruik van EasyPrivacy®
voor de zorg maakt onderdeel uit
van uw FG abonnement.
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