DMCC Remote privacy Officer

Privacy-expertise,
zo lang u nodig heeft

Praktisch
Omdat uw Remote Officer er regelmatig en op vaste momenten
is, kent hij uw organisatie goed. Zo kan hij snel op vragen of
ad hoc issues inspringen. Natuurlijk delen we onze kennis en
standaarddocumenten en protocollen met u. Zodat privacy- en
consumentenwetgeving goed in uw organisatie wordt ingebed.

Uw eigen Remote Privacy Officer

Rust in plaats
van risico
Goed omgaan met persoonsgegevens, datalekken
voorkomen, opstellen en updaten van overeenkomsten en
protocollen... Voldoen aan de privacyregels vraagt continu
alertheid. En dus tijd en inzet. Een privacy officer is de
aangewezen persoon om alles rond privacywetgeving in
uw organisatie in goede banen te leiden.

check-square Is uw vaste sparringpartner in privacy compliance
check-square Overziet wat er in uw organisatie rond privacy speelt
check-square Signaleert tijdig privacy-issues
check-square Vermindert risico’s, geeft zekerheid

Waarmee kan uw Remote Privacy Officer helpen?
check-square Opzetten van uw privacybeleid, verwerkersovereenkomsten,
bewaartermijnen, verwerkingenregister, procedures
check-square Juridische controle van marketingcampagnes, privacy- en
cookie statements, opt-ins (consents), landing pages en
actievoorwaarden

Niet elk bedrijf of organisatie heeft de behoefte om zelf een Privacy
Officer aan te nemen. Al helemaal niet als het gaat om tijdelijke
ondersteuning en expertise, of voor een beperkt aantal uur. De
Remote Privacy Officer heeft u niet in dienst, maar staat voor u klaar
voor het aantal uren dat u wenst. Bij u op locatie, en op afstand
bereikbaar.

check-square Interne controles op compliance en processen
check-square Adviseren bij ad hoc privacyvraagstukken
check-square Uw medewerkers privacy-bewust maken via e-learning en
trainingen
check-square Een interne privacy functionaris opleiden en ondersteunen

Deskundig in privacy en klantcontact
Onze experts kennen de actuele regelgeving voor privacy en
klantcontact en zijn juridisch toegelegd. Ze weten wat niet mag,
en kijken naar wat er wél kan. We kennen de beroepspraktijk van
marketing, klantcontact en profiling als geen ander. Bij profit en not
for profit organisaties.

Flexibel abonnement
U bepaalt zelf het aantal uren per week of maand dat de Remote
Privacy Officer voor u beschikbaar is. Bij een vast aantal uren
profiteert u van een mooie korting – tot wel 25% – op het vaste
uurtarief. Samen met uw Remote Privacy Officer bepaalt u de aanpak
en specifieke inzet. Liever meer of minder uur, of een andere locatie?
Dan kunt u dat op ieder moment aanpassen.

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord
Neem nu contact met ons op:
088 - 777 93 11

info@dmcc.nl

