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GDPR & CYBERSECURITY

GDPR SCAN

GDPR FUNDAMENTALS

DPO AS-A-SERVICE (DATA

Meer veiligheid
en privacy in een
digitale wereld

PROTECTION OFFICER)

U heeft alvast een aantal eerste stappen richting GDPR gezet, maar u wilt graag weten hoe ver
u staat en wat er nóg moet gebeuren? Geen nood, onze GDPR-specialisten screenen uw reeds
genomen stappen en sturen bij waar nodig. Zo weet u tijdig welke maatregelen u nog moet
nemen.

Het opstarten van een correct GDPR-beleid is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom begeleiden
onze GDPR-specialisten u van A tot Z. Via interessante workshops ondersteunen zij u zowel op
juridisch-organisatorisch als op technisch vlak. Zo heeft u op het einde van de rit een duidelijk
implementatieplan én een concrete to do-list in handen waarmee u snel aan de slag kunt.

U wilt graag een Data Protection Officer (DPO) aanstellen, maar u beschikt niet over de vereiste
interne expertise of er is sprake van belangenconflicten? Onze gespecialiseerde DPO’s nemen
die taak graag van u over. Op die manier voorkomt u belangenconflicten en beschikt u steeds
over de meest recente stand van zaken op vlak van GDPR.

Cybersecurity omvat alle maatregelen en procedures die nodig zijn om de veiligheid van uw
(bedrijfs)gegevens te garanderen. Binnen een eerste luik wordt gefocust op de beleidsvoering
inzake uw IT-beveiliging. Tijdens een eerste asset assessment brengen wij uw volledige
informaticaomgeving in kaart, van de fysieke systemen in het netwerk tot de meest kritieke
data. Daarna worden de mogelijke bedreigingen grondig onderzocht aan de hand van een risk
assessment, waarna samen met u een beveiligingsplan wordt uitgewerkt.

CYBERSECURITY

In een tweede luik focussen we op de technische uitvoering van de beveiligingsmaatregelen. In
een vulnerability assessment nemen we de bestaande configuraties en beveiligingsmaatregelen
onder de loep en detecteren we mogelijke kwetsbaarheden of tekortkomingen. Tijdens
een pentest nemen we de rol van een interne of externe aanvaller op en testen wij de
kwetsbaarheden van uw website en/of computersystemen. Op die manier kunnen wij een
realistischer beeld van uw beveiligingsmaatregelen schetsen.

Dagelijks verwerken ondernemingen heel wat data van hun personeel, klanten of websitebezoekers.
Hoewel deze dataverwerking noodzakelijk is om een goede werking van de onderneming te
garanderen, is het beschermen ervan van groot belang. Zo worden enerzijds meer en meer
ondernemingen het slachtoffer van cybercriminaliteit, maar is anderzijds ook de GDPR-wetgeving in

Laat u begeleiden door ons team
van specialisten

werking getreden. Als gevolg hiervan zijn ondernemingen vanaf nu verplicht om hun persoonsdata
beter te beschermen. Wie dit niet doet, riskeert boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4
procent van de totale jaaromzet, afhankelijk van het bedrag dat het hoogst is.
Ons team van specialisten begeleidt u daarom graag bij het beveiligen van uw gegevens

•

achtergrond
•

Persoonlijke contact met de klant in de hoofdrol

•

Advies in klare taal

•

Permanente opvolging van de Belgische en Europese

en het sensibiliseren van uw medewerkers. Maar ook bij het correct opstellen van uw
databeveiligingsbeleid conform de opgelegde Europese normen staan wij voor u klaar. Een
verwittigd man is er namelijk nog steeds twee waard.

Team van specialisten met zowel een juridische als een IT-

Privacywetgeving
•

Altijd up-to-date met de ‘best practices’ binnen cybersecurity
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