
PRIVACY PORTAL

  UW EIGEN  

PRIVACY DASHBOARD 

Overal ter wereld kunt u veilig inloggen 

in uw eigen Privacy Portal. U wordt  

in de Portal perfect begeleid met  

het uitvoeren van de geactiveerde 

verbeter taken uit de nulmeting  

om zo snel toe te werken naar de 

volledige implementatie en naleving 

van de AVG.

  ONBEPERKT TOEGANG  

TOT READY TO SIGN TOOL

Bij de Portal hoort onbeperkte toegang 

tot een ready-to-sign tool om foutloos 

verwerkersovereenkomsten tekenklaar 

op te stellen. U kunt deze vanuit  

de Portal downloaden en na onder-

tekening weer uploaden in een  

specifieke map voor de betreffende 

samenwerking. 

  ONBEPERKTE TOEGANG  

TOT REGISTERTOOLS

U krijgt onbeperkt toegang tot de 

benodigde registertools zodat u 

moeiteloos zelf een verwerkings register 

of een beveiligingsincidentenregister 

kunt aanmaken.

 

  ONBEPERKTE TOEGANG 

PRIVACY TEMPLATES

U krijgt onbeperkt toegang tot alle pri vacy 

templates die altijd up-to-date zijn.  

Denk aan datalek protocollen,  

een intern privacy beleidsdocument, 

interne personeels privacyreglementen 

en privacy statements voor op de 

website van uw onderneming.

  SUPPORT VAN PRIVACY 

JURIST MET STRUCTURELE 

KORTING VAN 10%

U heeft altijd, tegen 10% korting op het 

reguliere uurtarief, een privacy jurist 

aan uw zijde ter ondersteuning bij 

datalekken en beveiligingsincidenten, 

bij het screenen van aan u opgelegde 

verwerkersovereenkomsten,  

bij complexe privacy vraagstukken,  

bij vragen over het gebruik van de 

ready-to-sign-tool verwerkersovereen-

komsten of wanneer u simpelweg 

geen tijd heeft om uw AVG verbeter-  

of managementtaken te volbrengen. 

  ONBEPERKT PRIVACY  

BEHEER EN MANAGEMENT

De Portal helpt u niet alleen de AVG  

en gelieerde privacy wetgeving te 

implementeren maar zorgt ook voor 

een gestructureerd overzicht van de 

privacybeschermingsmaatregelen en 

dossiers binnen uw bedrijf. U mist ook 

nooit meer een privacyrechtelijke 

actualiteit. Periodiek informeren wij  

u daarover mét praktijktips en acties  

in ondernemerstaal. 

Voordelen Privacy Portal
De Privacy Portal levert u het gebruiksgemak waarmee de complexe privacy wetgeving in  
uw onderneming snel kan worden geïmplementeerd na een AVG privacy nulmeting van TLPC.  
U geniet daarbij de volgende voordelen:

  LOGBOEK

 U heeft met de Portal direct  

een logboek in handen van al uw 

maatregelen en inspanningen om 

privacy proof te ondernemen.  

U voldoet daarmee met één druk  

op de knop aan de wettelijke  

verplichtingen en u kunt aantonen  

dat uw organisatie er alles aan gedaan 

heeft om een datalek te voorkomen.

  HULP MET ICT TECHNISCHE EN 

VERZEKERINGSMAATREGELEN

U kunt met de Portal gebruik maken 

van geselecteerde kwaliteitspartners 

van TLPC bijv. om een externe ICT 

(technische) nulmeting in te regelen. 

Ook om een FG (functionaris gegevens-

bescherming) of een CISO (Cyber 

Information Security Officer) in te 

huren wanneer dat in de nulmeting 

wordt geadviseerd. Ook kunt u (online) 

cybersecurity awareness trainingen  

bij ons inkopen tegen aantrekkelijke 

tarieven. Tot slot kunnen wij  

desgewenst voor u een cybersecurity 

verzekering regelen. 



Activeren membership 

Privacy Portal

U kunt eenvoudig  

Privacy Portal member 

worden via de  

Dummy Portal.  

Daarna activeren we  

de volledige Portal  

en kunt u doorklikken 

op alle taken en  

online direct aan de 

slag gaan. 

Privacy Portal membership fee’s 
Naar aanleiding van de bevindingen in de TLPC nulmeting wordt in de  
nulmeting rapportage de ideale membershipfee vastgesteld. De membership 
fee wordt bepaald door drie factoren: 

1.  De soort basis gebruikslicentie op de Portal. Dat hangt samen met de 
intensiteit waarmee u persoonsgegevens verwerkt, hoeveel verschillende 
soorten persoonsgegevens u verwerkt, of u veel samenwerkingen heeft  
met verwerkers, enz. 

2.  De hoeveelheid support uren van de privacy jurist waarmee u op  
verantwoorde wijze de AVG kunt implementeren en deze kunt blijven 
beheren. Dat is o.a. afhankelijk van het kennisniveau binnen uw onder-
neming en de samenstelling van uw interne organisatie. De support  
uren kunnen altijd naar eigen keuze worden aangepast naar beneden  
of naar boven worden bijgesteld. 

3.  Een opslag per vennootschap binnen de onderneming die een eigen 
privacy dashboard nodig heeft binnen uw Portal. Iedere vennootschap 
binnen een groep moet namelijk aantoonbaar de AVG implementeren  
en beheren. 

De totale membership privacy portal fee bestaat uit de onderstaande fee’s 
welke concreet worden ingevuld naar aanleiding van de uitkomst van de 
privacy nulmeting rapportage:

BASIS LICENTIE 
12 MAANDEN
Normaal gebruik
Boven gemiddeld gebruik
Intensief gebruik

URENBUNDEL PRIVACY JURIST
PER 12 MAANDEN  
Normaal: 12 uur
Bovengemiddeld: 24 uur
Intensief: 36 uur

OPSLAG PER BV IN  
DASHBOARD PER JAAR
1 vennootschap
2 vennootschappen
3 vennootschappen

ONBOARDINGKOSTEN
NA DE NULMETING
Taken gereedzetten
administratie
Portaaltraining

Maandfee
€ 150,-
€ 175,-
€ 200,-

Maandfee met 10% korting  
op uurtarief (€ 195)
+ € 175,- 
+ € 350,- 
+ € 525,-

Maandfee
+ € 25,-
+ € 50,-
+ € 75,-

Eenmalige kosten  
€ 500,-
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