Gaat u voldoen aan de AVG?
Wat kan H2W Partners voor u betekenen?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, van kracht sinds mei 2016), de nieuwe
Europese wet voor het veilig verwerken van persoonsgegevens, gehandhaafd. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is veel meer ingestoken vanuit de rechten van betrokkene (en het beschermen
daarvan) en voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Dat heeft nogal wat gevolgen voor organisaties.
H2W Partners ondersteunt u graag om aan deze verscherpte wetgeving rondom het veilig verwerken van persoonsgegevens
te voldoen. Onze diensten daarvoor lichten we hieronder nader toe. Wij werken samen met leveranciers.

Even voorstellen.
H2W Partners biedt al meer dan 19 jaar project- en interim-management en advies op de primaire en ondersteunende processen
in het algemeen en logistieke processen in het bijzonder. H2W Partners is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met de
focus op de gezondheidszorg. Wij adviseren zorginstellingen die uitgedaagd worden op het gebied van procesoptimalisaties.
Daarnaast begeleiden wij selectie- en implementatietrajecten van ICT systemen en leveren wij interim management wanneer
organisaties tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
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Wat kan H2W partners voor u betekenen?
H2W Partners kan een scan maken waardoor inzichtelijk wordt hoe ver u bent met het borgen van AVG. Mogelijke scans die
binnen uw organisatie gedaan kunnen worden, zijn:
a. Privacy scan AVG compliance
In een privacy scan brengen wij snel en organisatie breed in kaart waar uw belangrijkste risico’s op het gebied van
informatieveiligheid en privacybescherming liggen. We houden daarbij rekening met de huidige situatie en de eisen die de
AVG aan specifiek uw organisatie stelt. Op basis van de uitkomsten van een globale risicoanalyse geven wij u inzicht in en
adviseren wij u over de te nemen maatregelen.
b. Nulmeting AVG-volwassenheid
In een nulmeting bepalen wij aan de hand van gestandaardiseerde en algemeen geaccepteerde analysetools wat het
volwassenheidsniveau van uw organisatie is ten aanzien van de veilige verwerking van persoonsgegevens. U bepaalt welk
volwassenheidsniveau u in de loop van 2018 bereikt wil. Wij voeren een complete gap-analyse uit en ontwikkelen samen met
u een stappenplan om compliant te zijn aan de nieuwe wetgeving. Met dit stappenplan (en de uitvoering daarvan) toont u aan
‘in control’ te zijn op weg naar AVG complinacy.
c. Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
Op basis van de AVG bepalen wij in overleg met u of een DPIA nodig is. Een DPIA is een uitgebreid onderzoek om privacyrisico’s (zowel organisatorisch als technisch) in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk te beperken. Als uw organisatie
gevoelige, risicovolle persoonsgegevens verwerkt, of gaat verwerken, mag u dat pas doen als u een DPIA heeft uitgevoerd
en de noodzakelijke risico beperkende maatregelen hebt geïmplementeerd.

Wat kunnen de leveranciers voor u betekenen?
Leveranciers bieden u technische functionaliteit die bijdrage aan het borgen dat uw organisatie straks kan (blijven) voldoen
aan de AVG wetgeving:
•

Multi Factor Authentication en ondersteuning bij het beheer van het Identity en Acces Management (IAM);

•

De mogelijkheid om via een beveiligde omgeving toegang te krijgen;

•

Gebruik van tokens (SMS of e-mail);

•

Cliënt Self Service mogelijkheden;

•

Auditing en Logging mogelijkheden (NEN-7513).

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust contact met ons op.
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