
VOLLEDIGE CONTROLE  
O V E R  U W  A V G  C O M P L I A N C Y



AVG: EEN NIEUWE LEVENSSTIJL
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe toepassing van de  AVG wetgeving van kracht in alle Europese landen. Een wetgeving die de verwerking 
van persoonsgegevens reguleert en zo de privacy van personen waarborgt. Deze nieuwe datawetgeving mag niet als een to-do beschouwd 
worden, maar als een soort nieuwe levensstijl voor uw onderneming. OMNIPRIVACY helpt u om volledige controle te krijgen op de AVG 
processen van uw bedrijf. Hierdoor wordt uw bedrijf, vereniging of instelling 100% privacy-vriendelijk.

OMNIPRIVACY: 360° ONDERSTEUNING 
De Data Protection Officer (DPO) is naast de rechterhand van de directie ook het contactpunt tussen het bedrijf en de 
gegevensbeschermingsautoriteit. De DPO moet een bedrijfscultuur implementeren die garandeert dat gegevens correct 
beschermd worden. Voorts verleent de DPO ook strategisch advies op managementsniveau en implementeert de DPO op 
niveau van werknemers audits, procesverbeteringen, opleidingen en informatie-initiatieven. 

OMNIPRIVACY is een gebruiksvriendelijke cloud-based applicatie die de DPO helpt om een volledig 
overzicht te bewaren over de procedures, processen, risico’s en transparante gegevensverwerking van het 
AVG compliant bedrijf.

De CxO staat in voor het dagelijks beleid en de strategische visie van het bedrijf en is eindverantwoordelijk voor alles wat in 
het bedrijf gebeurt. Ook in geval van niet naleving van de datawetgeving. Een zicht hebben op welke persoonsgegevens het 
bedrijf verwerkt, waar ze worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en welke risico’s eraan verbonden zijn is dan ook geen 
overbodige luxe. 

OMNIPRIVACY helpt de DPO om op een gemakkelijke en transparante manier alle onderdelen van de bedrijfscompliancy op 
elk moment te rapporteren aan de CxO.



OMNIPRIVACY is een gebruiksvriendelijk cloud based management applicatie die zorgt voor een 360° controle over de 
AVG compliancy van een bedrijf. Naast het centraal beheren kan u ook makkelijk en uitgebreid rapporteren aan betrokken 
partijen.

VERWERKINGSREGISTER:  
Beheer en documenteer alle 
verwerkingsactiviteiten  
m.b.t. persoonsgegevens

DATALEKKEN:  
Beheer datalekken en creëer een directe 
wisselwerking met de benodigde betrokken 
partijen zoals Data Processor,  
Datacontroller, Juridische afdeling, Data 
Protection Officer,…

PRIVACY VERZOEKEN:  
Beheer alle soorten privacy verzoeken van 
personen vanuit één centraal punt. (recht om 
vergeten te worden, recht op inzage, …)

OVEREENKOMSTENBEHEER:  
Krijg op een eenvoudige wijze inzicht in eerder 
gemaakte of te maken overeenkomsten 
met betrekking tot gegevensverwerkers of 
gegevensbeheerders.  

DOCUMENTBEHEER:  
Beheer alle AVG gerelateerde documenten 
zoals privacy verklaringen, procedures, 
verwerkersovereenkomsten, AVG richtlijnen, 
etc… Beheer de geldigheid van elk van deze 
documenten en maak gebruik van standaard 
template documenten voor een snelle opstelling 
van eigen verklaringen, etc…

RISICOBEHEER: 
Beheer geïdentificeerde risico’s en  
definieer procedures en maatregelen.

DASHBOARDS:  
Overzichtelijke & rolspecifieke  
dashboards geven risico's en taken weer.
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OMNIPRIVACY: VOLLEDIGE CONTROLE IN 7 STAPPEN



 

VOORDELEN VAN OMNIPRIVACY
 ✓ Unieke en volledige AVG compliancy management oplossing

 ✓ Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en 100% veilig

 ✓ 360° AVG compliancy controle op elk moment

 ✓ Automatisatie van taken en processen bespaart kostbare tijd

 ✓ Snelle identificatie van anomaliteiten, inbreuken en datalekken

 ✓ Beheer van de volledige compliancy vanuit één centraal punt

 ✓ Uitgebreide rapportagemogelijkheden op elk niveau

 ✓ Instelbare bevoegdheden per gebruiker

 ✓ Standaard template-documenten voor een snelle opstelling van 
eigen verklaringen, verwerkingsovereenkomsten, etc…. 

 ✓ Centralisatie van AVG kennis en data

 ✓ Cloud based management applicatie

MEER INFO?
Wenst u graag meer informatie of een demo van de krachtige 
mogelijkheden van OMNIPRIVACY? Contacteer ons vandaag nog! 
Onze specialisten staan voor u klaar!
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ESSENTIAL EXTENDED

 GEBRUIKERS
  # DPO Gebruikers 2 2
  # Proces Verantwoordelijken 2 2

AVG PROCESSEN
  Datalekken ✓ ✓
  Privacy verzoeken ✓ ✓
  Verwerkingsregister ✓ ✓
  Documentenbeheer ✓ ✓
Overeenkomstenbeheer ✓ ✓

ANDERE FEATURES EN PROCESSEN
  Taakgestuurde opvolging ✓
  DPO Nota’s ✓
  Risicobeheer ✓
  Dashboards ✓
  Integraties ✓

  SELF SERVICE PORTAL
  Self Service Portal ✓ ✓
Personalisatie van de Self Service Portal ✓

2 KRACHTIGE VERSIES
Omdat de behoeften en AVG verplichtingen voor elk bedrijf anders zijn, komt 
OMNIPRIVACY in 2 verschillende versies. Een "Essential" versie voor opvolging van 
de basisprocessen. De "Extended" versie is ontwikkeld voor bedrijven die behoefte 
hebben aan een volledige controle en opvolging van de AVG compliancy.

Grafische voorstelling van 7 processen die continu 
gemonitord worden om 100% controle en overzicht te 
houden op de AVG compliancy van het bedrijf.
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