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Wij bieden organisaties een online tool waarmee zij zelf kunnen vaststellen in hoeverre hun 

organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data 

Protection Regulation (GDPR) 2018 wetgeving. Daarnaast maken wij inzichtelijk welke stappen 

zij (nog) moeten zetten om volledig compliant te zijn. Door middel van vraag en antwoord krijgt de 

organisatie een volledig rapport over de stand van zaken.

MAAK DE STAP NAAR 
PRIVACY COMPLIANCE & INFORMATION SECURITY

ONAFHANKELIJK                                                          
ZELF RICHTING 

OBJECTIEF                                                               
DE AVG/GDPR ALS TOETSCRITERIUM

KWALITATIEF
DE MEEST UITGEBREIDE SCAN

Wij bieden organisaties  inzicht in welke mate 

zij voldoen aan de AVG/GDPR.  Daarin kunnen 

zij hun eigen ambitieniveau bepalen en zelf 

regie voeren over de Privacy compliance & 

information security.

De eisen die de AVG/GDPR stelt, zijn volledig 

in de scan verwerkt en de maatregelen die 

worden voorgesteld zijn daar op afgestemd.                                                        

De scan is zeer uitgebreid en biedt alle 

betrokkenen in de organisatie inzicht in de 

stand van zaken en de gewenste maatregelen.
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WAT BIEDT
DE MEEST UITGEBREIDE DEEP SCAN?

WAAROM?
PRIVACY COMPLIANCE, MAAK DE START NU!

Met de komst van de AVG/GDPR worstelen veel 

organisaties met de vraag: hoe kan ik compliant 

worden en hoe blijf ik in control?

Marc Robertson levert een tool die een 

kwalitatief geïntegreerd inzicht op het niveau 

van gegevensbescherming en het gebruik van 

persoonlijke data in relatie tot de wetgeving 

verstrekt.

De Privacy Deep Scan® is ontwikkeld vanuit de 

praktijk, met als basis een viertal principes:

Ambitie bepalen

Richting geven

Inzicht verwerven

Continu verbeteren

De weg van continu verbeteren begint met het 

vaststellen van de ambitie, gevolgd door het 

bepalen waar de  organisatie zich bevindt in haar 

ontwikkeling. Om een volgende stap te kunnen 

zetten, worden duidelijke maatregelen gegeven. De 

Privacy Deep Scan is de tool voor het stellen van 

prioriteiten gericht op Privacy compliance. 

INZAGE IN
DE HUIDIGE SITUATIE

POSITIONERING 
TOV PRIVACY MATURITY INDEX

OVERZICHT
IN HOEVERRE VOLDOE JE AL?

ADVIES
WAT KUN JE VERBETEREN?

Creëert inzage in de huidige situatie van het 

gebruik van persoonlijke gegevens en de 

informatiebeveiliging van jouw organisatie. Dat 

doen we met meer dan 1400 meetpunten.

De vragen en antwoorden in de Privacy Deep Scan 

bepalen de ‘ranking’ binnen de Privacy Maturity 

Index (PMI). Met behulp van deze ranking weet je 

waar de organisatie staat en welke ontwikkeling 

zij nog kan doormaken.

Een overzicht in hoeverre wordt voldaan aan de 

AVG/GDPR. De rapportage van de Privacy Deep 

Scan bestaat uit 4 onderdelen:

1. Executive summary

2. Ambitieniveau van de organisatie

3. Privacy Deep Scan– Resultaten

4. Overzicht compliance met de AVG/GDPR

Per onderwerp resulteert de scan in potentiële 

maatregelen. Daarnaast adviseren wij op verzoek 

hoe het verbeterings- en veranderingsproces aan 

te pakken.

Marc Robertson
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De scan is bedoeld voor iedere organisatie 

die enige persoonsgegevens registreert of 

verwerkt van EU burgers. Dit kunnen zowel 

direct identificeerbare gegevens zijn als 

afgeleiden waarmee identificatie mogelijk is. Je 

kunt er gerust van uitgaan dat de grootte van 

je organisatie evenredig is met de af te leggen 

verantwoording en bijbehorende verplichtingen.

De Privacy Deep Scan blijft continu up-to-date. 

Iedere drie maanden wordt deze bijgewerkt op 

basis van de laatste ontwikkelingen. 

Informatiebeveiliging is een belangrijk 

onderwerp binnen de AVG/GDPR. Onze module 

informatiebeveiliging is daarom gebaseerd op de 

normeisen van de ISO 27001.

Als uit de rapportage blijkt dat de organisatie 

niet of niet volledig voldoet aan de wetgeving 

helpen wij uiteraard bij het nemen van de nodige 

maatregelen. Daarvoor kunnen wij  je op verzoek 

in contact brengen met gespecialiseerde partijen.

DE SCAN IS BEDOELD VOOR
IEDERE ORGANISATIE DIE..

De scan is zodanig ingericht dat iedereen 

er mee overweg kan.

Gemiddeld duurt het invullen van de 

volledige vragenset 5 uur.

Alle relevante functionarissen uit de 

organisatie worden betrokken bij de scan.

Indien gewenst kunnen we ondersteuning 

bieden bij het invullen van de scan. 
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NEEM CONTACT OP

+31 (0)6 54 74 29 37 

mp.geytenbeek@marcrobertson.eu

www.marcrobertson.eu

+32 (0)4 84 49 77 92

r.agterberg@marcrobertson.eu

www.marcrobertson.eu

Marc Peter Geytenbeek Rob Agterberg

NEDERLAND BELGIË

VOORBEELD

Privacy Deep Scan® betreft een merknaam van myPrivacySolutions BV

Marc Robertson
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