
DATABESCHERMING
Een praktijkgerichte aanpak om de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (‘AVG’-’GDPR’) na te leven



BENT U ER KLAAR VOOR ?



De AVG verplicht U om proactief te handelen bij het
opzetten van nieuwe bedrijfsprocedures en het
verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De mogelijke boetes bij niet-naleving kunnen enorm zijn
en het reputatierisico is al evenmin te onderschatten

Vergroot het vertrouwen bij Uw klanten en verbeter Uw
bedrijfsresultaten door duidelijke verklaringen op te
stellen en processen in te voeren

AVG COMPLIANCE – EEN MUST OF EEN LAST?
DIT HANGT EIGENLIJK VAN UZELF AF



ADVIES OP MAAT



Advies over en het implementeren van Uw
gegevensbeschermingsprogramma, met onder meer het
opstellen van het register van verwerkingsactiviteiten en het
nakijken van Uw website i.z. de privacy- en cookieverklaringen

Nazicht en het aanpassen van Uw verwerkingscontracten en
transfers naar derde landen (waaronder de VS)

Organisatie van AVG in-house trainingen en seminaries om het
bewustzijn bij Uw medewerkers te verhogen

Aanbod van externe DPO-diensten (functionaris voor
gegevensbescherming) – ongeacht of U een
gegevensverantwoordelijke of een verwerker bent

AVG-DIENSTEN OP MAAT VAN UW ONDERNEMING
FLINN HELPT U MET…



DATA ZIJN HET NIEUWE GOUD…
SPRING ER DUS ZORGVULDIG MEE OM …!



HET PAD NAAR ‘COMPLIANCE’

Evalueer de 
levenscyclus
van persoons-
gegevens in 
Uw
onderneming

Vergelijk wat 
U doet met 
wat U zou
moeten doen
volgens de 
AVG

Stel een
actieplan op

Stel AVG-
conforme
berichten en 
verklaringen
op

Leg de 
stappen vast 
die U heeft
genomen
voor ‘het 
pad naar
compliance’

Organiseer
interne 
processen en 
train Uw
medewerkers



Leonard Hawkes is advocaat bij FLINN en
IAPP Certified Information Privacy Professional 
(CIPP)

Data Protection Officer (DPO) bij FLINN

IAPP is wereldwijd de grootste vereniging voor
professionals op het gebied van privacy 
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WAT KOST HET U?

TAILORED

3.500 €

TAILORED +INTAKE

Kosteloos Offerte

PERSONAL 
TRAINING

≤ 1.250 €*

* Eventuele reiskosten worden vooraf
besproken

Bij FLINN 

Eén uur waarbij de 
volgende zaken worden
besproken: de door U 

verzamelde
persoonsgegevens en de 

wijze waarop U deze
verwerkt

Het uitwerken van een
actieplan

Het opstellen van AVG-
conforme berichten en 

verklaringen

De organisatie van uw
interne processen

Het documenteren van de 
genomen stappen

Het voorbereiden van uw
register van de 

verwerkingsactiviteiten

Op uw verzoek of naar
aanleiding van onze intake 
meeting, maken wij voor u 
een plan op maat rekening
houdend met de grootte, 

de  complexiteit en de 
risicograad van de 

gegevensstromen in Uw
onderneming

We verzorgen
gepersonaliseerde in-house 

trainingen om het 
bewustzijn bij uw personeel

te verhogen en een
proactieve benadering

binnen uw onderneming
aan te moedigen

We bereiden de training 
(die 2 uur duurt) voor, 

rekening houdend met de 
intake en een gesprek met 
Uw compliance manager



Gedetailleerd advies aan één van de grootste
Belgische verzekeringsmaatschappijen

Compliance programma voor een multinationaal
entertainmentbedrijf

Nazicht van het gegevensbeleid van een
toonaangevend architectenbureau

In-house training bij een diplomatieke missie en
internationale kamer van koophandel

U BENT NIET DE EERSTE …



www.flinn.law
Kunstlaan 46 – 1000 Brussel

BEZOEK ONS VOLG ONS

linkedin.com/in/flinnlaw

twitter.com/FLINN_Brussels

facebook.com/flinn.law

instagram.com/flinn.law
privacy@flinn.law
02 274 51 80
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