
Aandachtspunten AVG



Agenda 

• Raak je klanten niet kwijt … 25.0000 bedrijven en 
organisaties moeten klanten een datalek melden

• AP controles en steekproeven
• Grootste gevaren van phishing
• Gedwongen COVID registratie
• Klanttevredenheid 8.6 
• Tijd voor goed nieuws: Gratis users 
• Bijna alle branches doen mee 
• AVG OK Vignet gamechanger



Steeds meer mensen vinden hun privacy belangrijk. Vooral als hen er op 
attendeert. En de AVG wetgeving verplicht datalekken te melden. Aan AP 
(Autoriteit Persoonsgegevens) en aan je klanten.



Vaak gaat het melden van datalekken 

aan klanten hand in hand met klanten 

verlies. 

Wij horen van bedrijven dat klanten 

afhaken omdat het vertrouwen is 

geschaad. 

Dat is duur en heeft soms al geleid tot 

faillissementen. Daarnaast is heb je te 

maken met langdurige reputatieschade.



Opvallend: Als je mensen op straat vraagt naar het belang van privacy 
zijn ze coulant. Als je ze mailt met een datalek over hun gegevens, dan 
slaat dat sentiment om. 



In geval van een datalek sta je 

ook genoteerd bij AP.

De lijst met datalekmeldingen is 

de eerste lijst die ze gaan 

checken zodra ze meer funding 

hebben.



MKB Banken
Auto

bedrijven
Orthodontisten

Reisbureau Drukkerijen Sportbonden
Vroeg of 

laat overal

AP steekproeven & 
controles na meldingen



6.000 steekproeven & controles

1. Brief

2. Mail

3. Telefoon

Neem in geval van controle direct contact met 

ons op. 

Zorg dat je medewerkers AVG proof werken dan 

voorkom je problemen.



Menselijke fout

Top 3 voor problemen: 

1. Een phishing mail 

2. Een te makkelijk wachtwoord

3. Een verloren apparaat                           

(laptop/mobiel/USB stick)



Covid registratie

> Medewerkers / klanten / leveranciers

> Gedwongen registratie bijv. in geval van werken voor GGD of 

contactcenter of reisbureau

> Bijzondere persoonsgegevens aanvinken in AVG-Programma

> Doelbinding aanpassen in AVG-Programma

> Gegevens verwijderen na 1 jaar

> Toegang tot gegevens beperken (medewerkers)



Met tienduizenden gebruikers krijgt AVG-

Programma een score van 8.6 en daar zijn we heel 

trots op. 



Door de vele gebruikers is 

AVG-Programma al zeer 

betaalbaar en het wordt 

nog beter…

Betaalbaar

Medewerkers 

+

je webbouwer

je boekhouder

je zzp-assistent

je externe AVG consultant

En vanaf nu krijgen 

jullie gratis extra users. 

Gewoon inloggen en 

aanmaken.



Het beste middel voor je 

reputatie. Laat je klanten / 

leden zien dat je privacy 

serieus neemt.

Heb jij je AVG-Programma 

ingevuld dan kun je het AVG 

OK logo op je website zetten. 



Hoe werkt het? Doe de aanvraag 

bij AVG-Programma.

Wij checken of je in aanmerking 

komt. Daarna krijg je de link en 

het logo. Het logo (+link) kun je 

op je website plaatsen.

Beschikbaar vanaf 1 maart 2022.





Nog geen AVG-Programma?

Ga snel naar https://www.avg-programma.nl/aanmelden-kvgo

Je krijgt direct 50% korting omdat je lid bent van de KVGO



Dank je wel voor je aandacht




