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Privacyteam Pels Rijcken

Op 14 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld, die een 
nieuwe aanscherping van wet- en regelgeving op het gebied van privacy inluidt. Privacy staat 
volop in de belangstelling. Sinds 1 januari jl. is de Wet meldplicht datalekken in werking 
getreden en kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen. Daar is nu de Europese 
verordening bij gekomen. Overheden en bedrijven moeten zich meer dan ooit bewust zijn 
van het thema privacy binnen hun organisaties. De (aan te stellen) functionaris voor de 
gegevensbescherming vervult daarbij een cruciale rol. Een helder beleid, duidelijke afspraken, 
protocollen en bestuurlijke verantwoordelijkheid voorkomen nadelige gevolgen, zoals 
reputatieschade of financiële schade.

De verordening is niet alleen complex, maar gaat ook gepaard met tijdsdruk. Over slechts 
twee jaar moet uw bedrijfsvoering voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels. Pels Rijcken 
heeft alle wijzigingen die de verordening meebrengt in kaart gebracht. Wij weten tot welke 
acties de wet- en regelgeving dwingt. Ons kantoor biedt bijstand bij onder meer het opstellen 
van beleid, protocollen en bewerkersovereenkomsten. Graag gaan wij met u in gesprek over 
de privacyaspecten binnen uw organisatie. Ons Privacyteam licht de nieuwe privacy-eisen 
overzichtelijk en behapbaar toe. Zo gaat u goed geïnformeerd de veranderingen tegemoet, 
zonder vervelende verrassingen achteraf.

Meer weten of verder praten? Neem vrijblijvend contact op met  Sikke Kingma of Marte van 
Graafeiland. Op onze  privacywebsite leest u binnenkort welke evenementen Pels Rijcken 
rondom het thema Privacy organiseert. U bent daarbij van harte welkom.
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