
GDPR
Hoe pakt u dit aan? 
Volg vijf praktische stappen

GDPR
Risk
Assessment

Verwerkt uw organisatie persoons-
gegevens? Bent u dan klaar voor de
opvolger van de Wet op Datalekken,
oftewel GDPR (General Data
Protection Regulation)? Of bent u het
spoor bijster?
 
In deze leaflet leest u informatie over
deze nieuwe wetgeving, krijgt u
praktische tips én leest u wat wij en
onze partners op dit vlak voor u
kunnen betekenen.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe
Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) – de Europese
General Data Protection Regulation
(GDPR) – van kracht. De wetgeving
bevat zeer gedetailleerde verplich-
tingen voor organisaties die per-
soonsgegevens verwerken, om die
gegevens te beschermen, en breidt
de privacyrechten van consumenten,
werknemers, burgers en patiënten
verder uit.
 
Elk individu kan vragen om gegevens
te verwijderen
Deze nieuwe wetgeving is ontstaan
ter bescherming van het individu.
Grote organisaties verzamelen
enorme hoeveelheden data (vaak
zonder dat de betreffende

individu weet wat ermee gedaan
wordt). Het individu staat machteloos
rondom verwijdering uit systemen of
om opvraging over hetgeen een
bedrijf allemaal verzameld heeft.
Door deze nieuwe wet kan een
individu aan elke, dus ook aan uw
organisatie, vragen om alle aan dit
individu gerelateerde informatie te
verwijderen (inclusief in uw back-up
sets van de afgelopen periodes).  
 
Waarom moet u iets met GDPR doen?
Het niet naleven van GDPR levert uw
organisatie boetes (tot 20 miljoen
euro of 4% van de jaaromzet) en
reputatieschade op. Het is, tot op
heden, de zwaarste wereldwijde
regelgeving.
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GDPR verandert de manier waarop uw
organisatie zaken doet; veel
procedures zullen illegaal worden.
Waarschijnlijk dient u met al uw
toeleveranciers en klanten nieuwe
contracten op te stellen. Als u een
grotere organisatie bent, zullen er
GDPR audit processen worden
opgesteld waardoor u andere
medewerkers of rollen nodig heeft.
 
Zijn uw systemen er wel klaar voor? 
Huidige informatiesystemen zijn op
dergelijke vragen niet ingericht. Denk
bijvoorbeeld aan een database, deze
bestaat uit tabellen met records.
Ieder record kan een relatie naar
andere tabellen hebben. Als een
database wordt veiliggesteld (door
een back-up bijvoorbeeld) wordt deze
veelal 'gedumpt' als bestand, alleen
de database kent de inhoud en
indeling van dit bestand.
Hoe haalt men de data van één
individu uit alle back-up-sets zonder
de relaties te verwijderen? Dit is een
van de vele vraagstukken die onder
softwareleveranciers leeft. Echter, dit
vraagt vaak om maatwerk qua
techniek of procedurele afspraken
rondom beschikbaarheid van data
(over de individuen waar uw
organisatie informatie van opslaat).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mogelijkheid is om de retentie op
de back-up te verkorten voor
systemen waar persoonlijke
informatie wordt opgeslagen.  
 
Wat moet u doen?
Volg deze vijf praktische stappen 
1. Inzicht verschaffen in uw

bestaande situatie. Inventarisatie
van de bestaande omgeving zodat
de juiste informatie rondom
aanwezige persoonsgegevens en
bestaande maatregelen boven
water komen.

2. Analyseren van bevindingen.
Zodra de bestaande situatie helder
is wordt er vastgesteld op welke
onderdelen de organisatie niet
compliant is met de GDPR.

3. Vaststellen noodzakelijke
verbeteringen.
De noodzakelijke aanpassingen
worden vastgelegd in een
verbeterplan.

4. Doorvoeren verbeteringen.
Aan de hand van het verbeterplan
worden de verbeteringen gepland
en doorgevoerd.

5. Continue verbeteren.
Een iteratief verbeterproces
implementeren zodat geplande
verbeteringen tijdig worden
uitgevoerd. Deze stappen leveren
het gewenste resultaat en is er
ruimte om nieuwe verbeteringen
aan te dragen en te plannen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simac maakt het u gemakkelijk
We werken volgens een standaard
methodiek om te komen tot een
verbeterplan dat uw organisatie een
leidraad geeft om compliant te
worden met de GDPR.
We starten met een inventarisatie van
de uw huidige situatie aan de hand
van een vragenlijst. Deze vragen zijn
verdeeld over zeven categorieën.
Deze gaan onder andere over
kenmerken van uw organisatie,
persoonsgegevens en diverse soorten
maatregelen.

Onze Security Consultant voert een
vóór-analyse uit. Dit leidt tot een
kick-off sessie met uw organisatie.
Dan start de daadwerkelijke analyse
en wordt de bestaande situatie en
huidige situatie in kaart gebracht.
 
Verbeterplan 
Concreet leveren wij  u een
verbeterplan in de vorm van een
eindrapport dat tijdens een
presentatie wordt toegelicht. Dit plan
stelt u in staat om de juiste
verbeteringen in de juiste volgorde
door te voeren. 
 
Interesse in een assessment?
Benieuwd naar het verbeterplan voor
uw organisatie? Vraag een assess-
ment aan via contact@simac.nl.

Simac ICT Nederland

We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.
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