EUGDPRAcademy vs. doe het allemaal zelf
Gebruik onze gemakkelijke EUGDPRAcademy vs. het allemaal zelf vergelijkingsmatrix voor een snelle
analyse van de voor- en nadelen van zelfimplementatie van de EU AVG, bijv., zonder enige hulp van
een expert. U kunt eveneens de voordelen analyseren van het gebruik maken van de kennis van onze
experts bij de EUGDPRAcademy om u te helpen bij uw afronding van EU AVG-project.
Onze vergelijkingsmatrix zal in een sneltreinvaart helpen om te concluderen welk alternatief optimaal
is voor uw bedrijf, overall geld en inspanning meewegend, de moeilijkheidsgraad, en het kunnen
bevatten van de documentatie.
Dus, wat zal het worden? Voltooi uw EU AVG-project helemaal op uzelf, of met de groep van
professionals bij de EUGDPRAcademy?

Implementeer het helemaal zelf

EUGDPRAcademy

“Onze werknemers kunnen de documenten zelf Ons onderzoek toont aan dat het zelf doen
ontwerpen en ontwikkelen, en dat kost ons geen meer dan 500% kost dan het aanschaffen van
onze toolkit – uw werknemers zouden een paar
cent.”
honderd mensuren verbruiken om de
documenten van de grond af aan te
ontwikkelen, welke productief gebruikt kunnen
worden in andere gebieden voor de groei van
het bedrijf.

“Onze werknemers zijn goed georganiseerd en
hebben voldoende ervaring in vergelijkbare
projecten. Zij kunnen al deze documenten snel
maken.”

Het vereist ongeveer de helft van de tijd om
het EU AVG-project te voltooien ment onze
sjablonen. Indien uw werknemers nooit deze
specifieke regelgeving hebben toegepast, dan
zal het talrijke pogingen nemen om het goed te
doen.

“Onze werknemers kennen de regelgeving. Zij
zullen door de verordeningen gaan en
waarborgen dat men niets over het hoofd
ziet.”

Zij die de verordening voor het eerst
implementeren zullen 5 keer meer de kans
lopen om te falen bij een EU AVG-complianceaudit. U kunt de criteria voor de complianceaudit niet begrijpen door slechts het lezen van
de verordening.
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EUGDPRAcademy geeft u de richtlijnen over hoe
de verordening te implementeren door
documentsjablonen, videohandleidingen,
documentbeoordelingen, en 1-op-1
bijeenkomsten.
Deze gratis documenten die u online heeft
gezet, ontbreken typisch één derde van de
gedocumenteerde information die de
verordening vereist.

Onze toolkit omvat alle verplicht documenten
vereist door de EU AVG, en eveneens enkele
niet-verplichte documenten die algemeen
worden gebruikt.

Deze gratis toolkits hebben sjablonen verzameld
van verschillende bronnen en auteurs. Dit
betekent dat documenten gebaseerd zijn op
verschillende structuren, en deze kunnen niet de
zelfde regels in acht nemen.

Ons team van experts hebben al onze
documenten ontwikkeld, ze coherent en
gerelateerd houdend. En, om u te
ondersteunen in het begrijpen van de
interacties tussen documenten, is elk document
is cross-linked met z’n bijgaande documenten.

Gratis toolkits hebben meestal een
ontoereikende structuur.

Onze toolkit is goed in lijn met de behoeften
van de kleine en middelgrote bedrijven.
Sjablonen zijn in mappen geplaatst, in exact de
volgorde in welke zij dienen te worden
geïmplementeerd.

“Onze werknemers kennen hun specifieke
processen, dus kunnen zij de documenten
aanpassen aan hun behoeften.”

U kunt onze sjablonen aanpassen naar uw
specifieke behoeften – in werkelijkheid, u kunt
ze zo vaak aanpassen als u wilt om ze in het
dagelijkse werk te gebruiken.

Het werk starten van de grond af aan betekent
dat je best veel werk te doen hebt.

Onze documenten zijn 80 tot 90% klaar, en
hebben richtlijnen over wat ingevuld dient te
worden.

Zelfimplementatie laat je in je eentje, zelf
wanneer je vastloopt.

De EUGDPRAcademy levert de volgende
ondersteuning als onderdeel van de toolkit:
een 1-op-1 adviesgesprek met een expert,
beoordeling van uw documenten, en sjablonen
die helder laten zien wat ingevuld dient te
worden en wat weggelaten kan worden.

Klik hier om een gratis demo van de EUAVG Documentatie Toolkit te downloaden die u zal helpen de
verordening te implementeren met EUGDPRAcademy expertondersteuning.
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