SOLV FG SERVICES

De FG van SOLV FG SERVICES kan de volgende werkzaamheden verrichten
binnen uw organisatie:


Inventarisatie van bestaand privacybeleid

Veel organisaties moeten of willen een FG aanstellen maar kunnen hiervoor
intern niet iemand met de benodigde kennis vrijmaken. Anderzijds is het in
dienst nemen van een fulltime FG vaak niet noodzakelijk en te kostbaar. Toch
moet u een FG aanstellen omdat u anders mogelijk een boete krijgt. SOLV FG
SERVICES biedt een uitkomst voor deze uitdaging.



Het in kaart brengen van datastromen en het invullen, bijhouden en
periodiek controleren van het verwerkingsregister;



Fungeren als aanspreekpunt voor privacy vraagstukken binnen uw
organisatie;



Verhogen bewustzijn omtrent privacy (geven trainingen en
presentaties, verklaren processen en documenten);

SOLV FG SERVICES levert praktijkgerichte bij SOLV Advocaten opgeleide FG’s
met diepgaande kennis van de privacy wetgeving (“AVG”). Deze FG’s zullen in
beginsel eenmaal per maand een volledige dag bij u op locatie aanwezig zijn
om invulling te geven aan de rol van de FG. Zo zijn ze zichtbaar binnen de
organisatie, eenvoudig te benaderen en weten ze wat er aan privacy
onderwerpen in uw organisatie speelt. Kortom, u wordt volledig ontzorgd ten
aanzien van uw verplichting een FG aan te stellen.



Verstrekken uitleg AVG, opinies van toezichthouders en andere
relevante ontwikkelingen;



(assisteren bij) het opstellen en het beoordelen van privacybeleid,
protocollen, processen en andere documenten;



Analyseren en controleren van naleving van het privacybeleid;



Het bijwonen van MT vergaderingen;



Het periodiek houden van gesprekken met stakeholders binnen de
organisatie;

Voor de inzet van de FG betaalt u maandelijks een aantrekkelijke daily fee. Dit
is een vast bedrag zodat u niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.



In een vroeg stadium assistentie verlenen bij nieuwe projecten waarbij
privacy een rol speelt (privacy by design en privacy by default);



Het assisteren bij en coördineren van Data Protection Impact
Assessments (DPIA’s)



Het optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zijn flexibel bij SOLV FG SERVICES. Dit betekent dat u de inzetbaarheid van
de FG eenvoudig (in overleg) kunt opschalen of afschalen. Zo kan de inzet van
de FG worden afgestemd op uw wensen. En als u geen behoefte meer heeft
aan onze dienstverlening, kunt u altijd per direct opzeggen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via essen@solv.nl
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