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GA CLEVER OM MET GDPR/AVG
Per 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacywetgeving (GDPR/AVG).
Dit zorgt er onder andere voor dat u als organisatie meer verplichting heeft bij het verwerken
van persoonsgegevens. Maar wat zijn die gegevens nu? Waar staan ze opgeslagen binnen uw
organisatie? Voldoet u eigenlijk wel aan de eisen? En waar moet u nog meer rekening mee
houden? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden, maar dan wel op de CLEVER
manier!
Maak gebruik van deze professionele CLEVER GDPR/AVG AUDIT voor slechts € 2499,Deze audit is altijd CLEVER.
CLEVER betekent dat er een team van professionals op locatie aanwezig zal zijn voor de
audit, dat we daarnaast de resultaten presenteren in een overzichtelijke rapportage én deze
persoonlijk met u bespreken. Wij voeren deze audit uit in, onder andere, uw web-omgevingen,
IT-infrastructuur en uw databases.

DIT ZIJN ONZE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE AUDIT:
• Is uw Firewall correct ingesteld?
Wij controleren dit middels IPS/IDS
monitoring.
• Wordt verdacht verkeer herkend
binnen uw netwerk?
• Zijn al uw bedrijfskritische systemen
up-to-date?
• Maakt uw organisatie gebruik van te
makkelijke wachtwoorden?
• Is het voor een kwaadwillende
mogelijk ongeautoriseerde digitale
toegang te verkrijgen tot kritische
doelobjecten?
• Zijn de belangrijkste omgevingen goed
gesegmenteerd?

• Maakt u gebruik van een
hardeningsproces wat ervoor zorgt dat
alle ICT-componenten bestand zijn
tegen aanvallen?

• Wat is de leeftijd van deze data?

• Maakt u gebruik van veilige
beheermechanismen?

• Wie is de eigenaar van deze data?

• Is er zowel patch-management als een
back-up procedure aanwezig?
• Wordt er gebruik gemaakt van
verouderde protocollen, encryptie
of certificaten? En bieden deze
voldoende weerstand tegen bruteforce aanvallen?
• Welke data gebruikt én heeft de
organisatie?
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• Hoe en voor welke doeleinden wordt
de data gebruikt?

• Wie heeft er toegang tot deze data
(gebruikersrechten)?
• Op basis van de audit resultaten krijgt
u inzicht in de huidige status van uw
systemen. Daarnaast informeren we
u ook of u voldoet aan de GDPR/AVG
eisen.
• Voldoet u hier (nog) niet aan? Dan
kunt u uw bestaande IT-leverancier
informeren op basis van het rapport
zodat ze u verder kunnen helpen. Uiteraard kunnen wij u ook verder helpen.
U bepaalt!

