AVG Assessment en vragenlijst
De AVG assessment is een kosteloze inschatting die bedoeld is om snel inzicht te krijgen in welke mate de
organisatie reeds voldoet aan de vereisten van de AVG en waar nog aan gewerkt moet worden. DBHeroes
neemt op basis van de door u ingevulde gegevens contact met u op voor het maken van een afspraak en
verstuurd daarna een uitgebreide vragenlijst die door de organisatie ingevuld dient te worden. Deze
vragenlijst bevat meer dan 80 vragen en is verdeeld over zeven onderwerpen. Hoe nauwkeuriger deze is
ingevuld, hoe beter het beeld is dat wij krijgen en hoe gerichter wij het gesprek kunnen aangaan.
De uitkomsten hiervan worden tijdens de afspraak besproken en verschaft de organisatie inzage in waar zij
op dit moment staan met betrekking tot compliancy. Aansluitend hierop (indien gewenst ook los daarvan)
biedt DBHeroes de organisatie de mogelijkheid om een verdiepende AVG-scan uit te voeren.
DBHeroes behoudt zich het recht om een afweging te maken over de toepasselijkheid van de AVG
Assesment voor de betreffende organisatie.

De AVG-scan
Voor de volledige scan trekken wij één of twee dagen uit, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de
organisatie. De (eerste) dag beginnen we met een algemene presentatie waarin we kort de AVG uitleggen.
Deze presentatie is bedoeld voor alle medewerkers die met persoonlijke data werken of in contact komen.
Uiteraard kunnen ook andere geïnteresseerde medewerkers de presentatie bijwonen.
Vervolgens maken we een inventarisatie van de organisatie waarbij we in kaart brengen welke procedures
er zijn, welke (persoonlijke) informatie er is en waar, wie er bij kan en wat er met de informatie gebeurt.
Tevens stellen we vragen over de beveiligingsmaatregelen mocht daar op basis van de ingevulde vragenlijst
aanleiding toe zijn. Dit alles gebeurt door middel van gesprekken met key-users van alle afdelingen en het
hogere management. Per gesprek wordt zo’n 45 minuten uitgetrokken.
Aan de hand van de gesprekken en ingevulde vragenlijst stelt DBHeroes een rapport op waarin staat
aangegeven waar de organisatie op dit moment staat, welke stappen er nog genomen moeten worden en
wat DBHeroes daarin kan betekenen met een indicatie van de tijd die daarvoor benodigd is.

Tot slot
De vragenlijst is tevens beschikbaar in het Engels. Zie hieronder de contactgegevens om deze op te vragen.
Mocht u nog vragen of suggesties hebben of ondersteuning willen bij de scan of het compliant maken van
de organisatie, neem dan contact met ons op.
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