Deloitte Privacy Advies Desk

Privacyadvies op maat.
De bescherming van persoonsgegevens
speelt een steeds belangrijkere rol binnen
organisaties. Technologische
ontwikkelingen stellen organisaties in
staat om steeds meer en op uitgebreidere
schaal persoonsgegevens te verwerken.
Daar staat tegenover dat de
maatschappelijke belangstelling voor de
bescherming van persoonsgegevens
toeneemt en de wet- en regelgeving op dit
gebied zich snel ontwikkelt.

De Privacy Advies Desk is er voor iedere organisatie,
zowel in de publieke als de private sector. Op basis van
een oproepovereenkomst die wij vrijblijvend met uw
organisatie afsluiten, kunt u in het vervolg te allen tijde
gebruikmaken van de Privacy Advies Desk. U kunt dan
tegen een commercieel aantrekkelijk tarief op elk moment
uw vragen per e-mail of telefonisch bij ons neerleggen.

Het verwerken van persoonsgegevens is gebonden aan
regels. Regels waar uw organisatie dagelijks mee te
maken heeft en waarvoor het vaak lastig is in te schatten
hoe u er mee moet omgaan. Vragen als ‘Waar moet ik
eigenlijk allemaal aan voldoen?’, ‘Hoe moet ik de regels
interpreteren?’, en ‘Mag ik handeling X uitvoeren met die
persoonsgegevens?’ komen regelmatig naar voren in
situaties waarin met persoonsgegevens wordt gewerkt.
Wij zien dat organisaties nog vaak in het duister tasten
over de antwoorden op deze vragen en over welke
stappen zij concreet moeten nemen om aan de (steeds
veranderende) privacywetgeving te voldoen. Vanuit deze
groeiende behoefte heeft Deloitte de Privacy Advies
Desk ingericht.

Waarom Deloitte? Wij bieden natuurlijk niet alleen een
aantrekkelijk tarief. Onze kracht is gelegen in het feit dat
wij zowel de juridische als de technische expertise
rondom privacy in huis hebben.

De Privacy Advies Desk is bedoeld om u te voorzien
van snel, duidelijk en op de praktijk gericht advies
op het gebied van privacywetgeving en bescherming
van persoonsgegevens. Hierbij valt - onder meer - te
denken aan:
 het opstellen/analyseren van privacy policies;
 cookiewetgeving en direct marketing;
 het opstellen van meldingen en
modelcontracten;
 de juridische beoordeling van het gebruik en
implementaties van databases;
 te nemen beveiligingsmaatregelen;
 bewaartermijnen;
 internationale doorgiftes;
 de implementatie van klokkenluidersregelingen;
 e-mail- en internetmonitoring.

Graag komen wij eerst langs voor een vrijblijvend
intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kunnen wij uw
organisatie leren kennen en uw wensen ten aanzien van
de dienstverlening bespreken.

Uiteraard kunt u ook voor alle andere vragen
rondom privacy en de bescherming van
persoonsgegevens bij ons terecht.

Deloitte heeft voor de Privacy Advies Desk een
multidisciplinair team samengesteld. Dit team bestaat
zowel uit professionals met een juridische achtergrond,
gespecialiseerd in privacy, als uit professionals met een
technische achtergrond, gespecialiseerd in de beveiliging
van persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen wij helpen
al uw zaken op privacygebied op te lossen. Of deze nu
juridisch of technisch van aard zijn, of de
veelvoorkomende combinatie van beiden.

Contact
U kunt ons per e-mail bereiken via
PrivacyAdviesDesk@deloitte.nl of neem
telefonisch contact op met:
mr. Annika Sponselee
Senior Manager
+31 (0) 6 10 99 93 02
ir. Jan-Jan Lowijs CISSP CIPP/E
Manager Specialist
+31 (0) 6 20 78 96 78
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