Voldoen aan de
nieuwe AVG/GDPR
privacyrichtlijnen?
Vertrouw op ThreadStone.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het
Engels). Consumenten worden hiermee beter
beschermd, ondernemingen krijgen meer verantwoordelijkheid om de privacy goed te regelen, en
er geldt een strikter sanctiebeleid. Uiteraard wilt
u voldoen aan de wetgeving, maar hoe pakt u dat
aan? ThreadStone helpt met een organisatiebreed
self-assessment: ThreadGDPR.

ThreadGDPR
in het kort
Uniek self-assessment dat
bestaat uit ruim 70 vragen,
verdeeld over 11 thema’s
Extra uitleg bij elke vraag en
directe verwijzing naar de
officiële wettekst
Duidelijk advies per vraag
Volledig web-based: altijd up
to date en papierloos

Zorg ervoor dat ook uw organisatie AVG-proof is!

Voldoen aan regelgeving
De AVG/GDPR is bedoeld om organisaties en bedrijven bewuster te
laten omgaan met persoonlijke, privacygevoelige informatie van
klanten, deelnemers, abonnees of leden. Niet vrijblijvend, want de
verordening omschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden en er
kunnen flinke boetes worden opgelegd door de toezichthouders. Deze
wet is enerzijds een ‘moetje’; anderzijds biedt het ook kansen om
ermee aan de slag te gaan. Zo krijgt u inzicht in welke data binnen uw
organisatie worden verwerkt en kunt u direct de slag maken om,
binnen de kaders van de wet, meer met deze data te doen.

De voordelen van
ThreadGDPR
s Gerichte vragen, uitgebreide
achtergrondinformatie
ThreadGDPR is een uniek assessment, omdat tijdens het doorlopen
ervan direct wordt verwezen naar
de wetteksten. Daarbij wordt extra
uitleg en achtergrondinformatie

Voor meer informatie www.threadstone.eu

gegeven om u zo goed mogelijk te
informeren. U ontvangt daarnaast
een overzicht met de belangrijkste

ThreadStone helpt!
Met ThreadGDPR heeft u een praktisch en toegankelijk self-assessment
in handen. U en uw medewerkers worden aan de hand meegenomen
door de AVG, op een laagdrempelige manier: door het beantwoorden
van vragen. Bij elke vraag wordt extra uitleg gegeven en staan
verwijzingen naar de officiële wetteksten, zodat u deze direct kunt
raadplegen.

afkortingen en definities die binnen
de AVG worden gebruikt.

s Volledig web-based
ThreadGDPR wordt volledig
web-based ter beschikking gesteld.
Geen papieren rompslomp: alles
wordt in een beveiligd portaal
vastgelegd. Hierdoor kunt u in het
kader van de regelgeving op een
eenvoudige wijze aantonen dat u
niet nalatig bent geweest – een
belangrijk onderdeel van de
nieuwe wet.

s Duidelijke rapportage
In het rapport dat u aan het einde
van de assessment kunt exporteren
worden naast alle vragen en
antwoorden ook adviezen gegeven.
Daarnaast krijgt u in een spindiagram direct te zien op welke
punten uw organisatie goed scoort
en waar verbetering doorgevoerd
kan worden. Onmisbaar voor organisaties die inzicht willen hebben in
welke acties ze nog moeten
ondernemen en die willen voldoen

Over ThreadStone

aan de AVG.

Unieke propositie
in groeiende markt
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het
Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor
grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische
en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen
en leveren vanuit Europa.

Bewust veilig
www.threadstone.eu

