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Voorwoord
Privacy staat al enige tijd in de schijnwerpers en zal in de nabije
toekomst alleen maar belangrijker worden. Niet alleen omdat de weten regelgeving omtrent privacy verscherpt wordt of omdat de boetes
hoger worden maar vooral omdat privacy ook kansen biedt. Kansen
voor organisaties die privacy goed ingeregeld hebben en zorgvuldig
omgaan met de privacy van hun klanten én werknemers.

Privacy as business enabler

Het Deloitte privacy team kan hierbij de helpende hand bieden.
Zo adviseren en assisteren wij verschillende organisaties met het
inregelen van privacy zodat zij binnen de kaders van wet- en regelgeving gebruik kunnen maken persoonsgegevens. Privacy as business
enabler noemen wij dit. Naast het implementeren van hele privacyprogramma’s is het Deloitte privacy team ook in staat om te assisteren
bij kleinere, kort lopende projecten zoals ad hoc privacy advies of het
uitvoeren van een Privacy Gap Assessment.
In deze vernieuwde brochure kunt u alle informatie vinden over het
Deloitte privacy team, wat wij doen en waarmee wij u kunnen helpen.
Annika Sponselee
Head of Privacy Team
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Zienswijze van Deloitte
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Privacy Impact Assessment

Technische vraagstukken

Privacy Insight Tool
Een nieuwe dienst van Deloitte waarmee het voor organisaties
mogelijk wordt om via een overzichtelijk Dashboard inzicht te
krijgen in de verwerkingen die plaats vinden in de organisatie.

Privacy GAP Assessment
Geregeld voeren wij GAP Assessments uit bij verschillende
organisaties. Met behulp van een dergelijk assessment wordt
op een eenvoudige manier inzicht gegeven van de stand van
zaken op vooraf bepaalde onderwerpen.

Contact

Neem voor meer
informatie contact
met ons op via
mr. Annika Sponselee
Head of Privacy Team
+31 (0)6 1099 9302
asponselee@deloitte.nl
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