Kies jouw
AVG-pakket!
Het eerste jaar hulpvaardig toezicht op de AVG is bijna voorbij. De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat
ondernemers vanaf 25 mei 2019 AVG proof zijn. Zo niet, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend
gaan optreden. Het is daarom van belang dat je de AVG voor 25 mei 2019 implementeert in jouw bedrijfsvoering.
Ons AVG-team ontzorgt daarbij!
Het AVG-team, bestaande uit juristen van Recht Direct en advocaten van Goorts + Coppens, biedt verschillende
pakketten aan die ervoor zorgen dat jouw organisatie AVG proof wordt.

•
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Basis

Extra

€299,-

€ 975,*

Je krijgt toegang tot 15 modellen (incl.
handleidingen). Hiermee kun je zelf aan de
slag met de AVG.
Half uur telefonisch advies van een specialist
uit het AVG-team.

•

•
•

Plus

Mee
st

geko
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Excellent

€ 1.749,•

•
•

Onze specialist uit het AVG-team stelt
het interne beleid op. Hierin worden jouw
werkprocessen in kaart gebracht en worden
er actiepunten geformuleerd.
Onze AVG-specialist komt een hele dag bij
jou op locatie het interne beleid opstellen.
Onze AVG-specialist stelt de belangrijkste
AVG-documenten op.

Onze specialist uit het AVG-team stelt
het interne beleid op. Hierin worden jouw
werkprocessen in kaart gebracht en worden
er actiepunten geformuleerd.
Onze AVG-specialist komt een halve dag bij
jou op locatie het interne beleid opstellen.
Je krijgt toegang tot 15 modellen (incl.
handleidingen).

€ 3.750,•

•

Onze specialist uit het AVG-team zal jou
volledig ontzorgen. Dit betekent een
volledige implementatie van de AVG in jouw
organisatie.
Bijpraatsessie van 45 minuten voor het
personeel.

Zie achterzijde voor de toelichting van de pakketten.

Basis

€299,-

Het bedrijf krijgt toegang tot 15 modellen* met
daarbij behorende handleidingen. Op deze manier
kun je zelf aan de slag met de implementatie van
de AVG.
Daarnaast zit er in dit pakket een half uur
telefonisch advies met een van onze specialisten
uit het AVG-team.

Extra

€975,-

Een van de specialisten uit het AVG team stelt
voor jou het interne beleid op. In het interne
beleid worden de werkprocessen van jouw bedrijf
in kaart gebracht en worden er actiepunten/
verbeterpunten geformuleerd om de AVG op een
zo praktische mogelijke wijze te implementeren.
Het intern beleid is niet alleen relevant voor de
AVG, maar kun je in de toekomst als belangrijke
bouwsteen blijven gebruiken.

* 15 modellen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interne geheimhoudingsovereenkomst
voor medewerkers
Privacyverklaring medewerkers
Privacyverklaring
Register van verwerkingsactiviteiten
verwerker
Register van verwerkingsactiviteiten
verwerkingsverantwoordelijke
Register van datalekken
Standaardbepaling bedrijfsreglement +
algemene voorwaarden
Stappenplan datalekken
Toestemmingverklaring
Verwerkersovereenkomst
verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkersovereenkomst verwerker
Verwerkersovereenkomst subverwerker
Verwerkersovereenkomst neutraal
AVG procedure bij uitdiensttreding
Procedure rechten betrokkenen

Plus

€1.749,-

Een van de specialisten uit het AVG team stelt voor jou het interne beleid op. In het interne beleid
worden de werkprocessen van jouw bedrijf in kaart gebracht en worden er actiepunten/verbeterpunten
geformuleerd om de AVG op een zo praktische mogelijke wijze te implementeren. Het intern beleid is niet
alleen relevant voor de AVG, maar kun je in de toekomst als belangrijke bouwsteen blijven gebruiken.
Daarnaast zorgt de specialist ervoor dat de belangrijkste documenten voor jou worden opgesteld, zodat
deze juridisch inhoudelijk juist zijn. Dit zijn de privacyverklaring, het register van verwerkingsactiviteiten,
het stappenplan datalekken, het register van datalekken en de verwerkersovereenkomst (maximaal 3).

Excellent

€3.750,-

Een specialist uit het AVG-team zal de AVG volledig in jouw bedrijf implementeren. Dit betekent in ieder
geval het volgende:
• inventarisatie werkprocessen;
• opstellen intern beleid;
• opstellen benodigde AVG-documenten;
- opstellen register van verwerkingsactiviteiten;
- opstellen privacyverklaring extern (klanten, leveranciers, samenwerkingspartners);
- opstellen privacyverklaring intern (personeel);
• opstellen verwerkersovereenkomsten (maximaal 5);
• opstellen stappenplan datalekken;
• bijpraatsessie personeel van 45 minuten;
• nieuwe werkprocessen opstellen.

Vragen aan het AVG-team?
Neem contact op met Maud Saes, Lobke Lemmen of Marjolein Kerkhofs
via 0493 - 326688 of stuur een e-mail naar info@rechtdirect.nl.

Alle prijzen in de pakketten zijn exclusief btw.
Wanneer het pakket niet toereikend blijkt, kunnen er extra uren tegen het uurtarief van € 125,00 (Recht Direct-klanten)
of € 150,00 worden bijgekocht.
Voor Recht Direct abonnees is het Basis pakket gratis en geldt €125,00 korting op het Extra pakket.

