
Security: veiligheid en bescherming van data
Het Security onderdeel van de AVG eist dat privacygevoelige persoonsgegevens 
goed moeten worden beschermd. Organisaties moeten hiervoor passende 
technische en organisatorische maatregelen nemen en de actualiteit en effectiviteit 
ervan periodiek evalueren.

Maxdoro is specialist in het bouwen van data-secure, native apps. Naast 
het uitvoeren van gecertificeerde audits, SecureScans en PenTests nemen 
wij diverse veiligheidsmaatregelen, zoals twee-staps authenticatie, rechten 
gebaseerd op rollen, encryptie van data en beveiliging van data en server.
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InSZicht van Maxdoro AVG-proof
Werken met persoonsgegevens betekent vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, in het Engels General Data Protection Regulation), die volgend jaar in de 
gehele EU in werking treedt. Maxdoro is klaar voor de AVG met InSZicht, de handhavingoplossing voor het 
sociaal domein.
 
De AVG in vijf stappen
De AVG is grofweg in 5 onderdelen te verdelen. Om u een idee te geven wat de AVG inhoudt en welke rol 
InSZicht hierin voor uw organisatie kan vervullen, volgt hieronder een beknopte omschrijving van de eisen 
die de AVG aan organisaties stelt.

InSZicht AVG-proof
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Transparancy: helderheid
De AVG eist dat u kunt aantonen welke gegevens aanwezig zijn in het systeem en 
wat u met deze gegevens doet of heeft gedaan. Ook dient u inzage in gegevens te 
kunnen geven i.v.m. het recht op rectificatie, dataportabiliteit en gegevenswissing.

Governance: structuren en processen 
De AVG eist dat organisaties hun Governance, de set aan structuren en processen 
die persoonsgegevens op een betrouwbare manier verwerken en beheren, op orde 
hebben. 

InSZicht AVG dashboard 

Het InSZicht AVG dashboard toont 
op basis van voornaam, achternaam 
en geboortedatum in welk dossier en 
document specifieke persoonsgegevens 
voorkomen. Ook is in het log van ieder 
document op te vragen wanneer en door 
wie een specifiek document is aangemaakt, 
aangepast, ingezien, gedownload en 
gedeeld (met wie). Zelfs dataportabiliteit en 
gegevenswissing worden in de toekomst 
met InSZicht afgevangen.

Compliancy: aantoonbaar maken van gegevensopslag 
De AVG eist dat organisaties kunnen aantonen hoe, waar, waarom en hoelang welke 
gegevens worden opgeslagen en bewaard, hoe ze worden beschermd en of uw 
organisatie daar expliciete toestemming van de betrokkene voor heeft.

Organisation: AVG in uw organisatie 
Het onderwerp privacy en het omgaan of werken met gevoelige persoonsgegevens 
moet blijvend actief op het netvlies van uw medewerkers staan. Tip: zorg voor een 
privacymanagementproces en/of neem een functionaris gegevensbescherming aan.

Meer weten of een live demo?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel Maxdoro op +31 33 462 77 07 of stuur een e-mail naar info@
maxdoro.nl.
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