
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data 
Protection Regulation (GDPR): veel is er al over geschreven en sinds 25 mei 
is deze Europese verordening van kracht. De wet- en regelgeving heeft 
gevolgen voor de wijze waarop bedrijven om moeten gaan met 
persoonsgegevens van bijvoorbeeld medewerkers, leveranciers en klanten. 
Tot zover is duidelijk. Echter blijkt uit onderzoeken dat veel organisaties 
door de bomen het bos niet meer zien en bang zijn voor hoge kosten. 
Daarnaast is de verwachting dat de Autoriteit Persoonsgegevens voorlopig 
toch nog niet op de stoep staat, laat staan boetes zal uitdelen. 

Herkenbaar? Netflex Legal is van mening dat zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens standaard dient te zijn binnen elke organisatie. Zie het 
als een dienst aan de betrokken partijen toe. Daarnaast is een aantal zaken 
verplicht onder de nieuwe wet- en regelgeving. Maar, wij zijn van mening 
dat de implementatie wel dient plaats te vinden op een manier die bij de 
organisatie past. Zonder te dreigen met boetes. Zonder hoge kosten. 
Onze kernwaarden zijn niet voor niets ‘maatwerk’ en ‘persoonlijke 
aandacht’. Voor de klant, de jurist en het proces. Daarom bieden wij een 
zogeheten ‘privacy quickscan’ aan. 
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Kastanjelaan 6
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tel:  +31 88 638 35 90
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www.netflexlegal.nl

Wat kun je verwachten van deze quickscan? Een ervaren privacy officer zal 
een dag* meelopen binnen de organisatie en spreken met betrokken 
partijen**. Daarnaast zorgen wij voor de verplichte elementen uit de AVG. 
Niet voor de Autoriteit Persoonsgegevens, maar voor je klanten, 
medewerkers en leveranciers. Iedereen tevreden.

Meer weten? Neem – geheel vrijblijvend – eens contact met ons op via 
bovenstaande contactgegevens om de mogelijkheden te bespreken!
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* Onze ervaring leert dat 2 dagen voldoende is om alles af te ronden. Mocht dit niet het geval  

 zijn, bijvoorbeeld omdat de organisatie een stuk complexer in elkaar steekt of omdat het  

 om bijzondere persoonsgegevens staat, zal dit direct naar voren komen. Wel zo eerlijk. 

** Wees niet bang, de privacy officer kan gewoon werken zonder dat je bedrijf stil hoeft te liggen.

 Wel zullen er af en toe vragen gesteld worden om bijvoorbeeld de systemen inzichtelijk te maken. 

***  Exclusief BTW, gebaseerd op 2 dagen werk. 
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