Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
Een nieuwe wet vraagt
om een nieuwe aanpak

WIJ SNAPPEN PENSIOEN

Op 25 mei 2018 moet ook uw organisatie
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een nieuwe privacywet voor
heel Europa, die grote gevolgen heeft voor de
omgang met persoonsgegevens. Dat vraagt om
een gedegen voorbereiding.

Met de AVG krijgen pensioenfondsen en andere organisaties die
persoonsgegevens verwerken,
meer verplichtingen. Zo moeten ze
aantoonbaar ‘in control’ zijn en
zich aan de wet houden. Lukt dat
niet, dan riskeren ze hoge boetes,
om nog maar niet te spreken van
mogelijke reputatieschade. Montae
helpt uw organisatie om risico’s te
minimaliseren en zo van de AVG
juist een kans te maken.

DE OPLOSSING
VOLGENS MONTAE
Montae benadert de privacywet
vanuit risicoperspectief. Door beleid
en processen te toetsen aan uw
risicohouding en risicobereidheid,
bent u in staat om te sturen op risico’s.
En daarmee uw missie en visie waar
te maken en het vertrouwen in uw
organisatie te vergroten. Ook als het
gaat om privacy en databeveiliging.
Onze jarenlange ervaring in
het ondersteunen van besturen
komt daarbij goed van pas.
Van governance, beleid en juridisch
beheer tot processen en projectmanagement. Wij helpen u op weg.
Zijn de verbindende schakel tussen
uw ketenpartners, onze specialisten
en die van u. Niet vanaf de zijlijn,
maar aan uw zijde. Wij snappen
bovendien pensioen. En alles
wat erbij komt kijken en hebben
inmiddels al veel AVG- trajecten
succesvol in gang gezet.

ONZE INTEGRALE AANPAK
Onze aanpak bestaat uit vier modules. U kiest zelf welke module(s)
u afneemt en krijgt vervolgens per module concreet inzicht in de
vervolgstappen en planning.
1. Interactieve themasessie AVG
Krijg tijdens een interactieve themasessie inzicht in de AVG. Wat
wijzigt er en wat betekent dit voor uw organisatie? Waar begint en
eindigt uw verantwoordelijkheid? En wat zijn de risico’s en hoe kunt
u deze beheersen?
2. AVG-scan en actieplan
Wij verzorgen voor u een nulmeting op processen en documenten.
Uw missie en visie vormen het vertrekpunt, uw strategie en risicohouding zijn leidend. Op basis daarvan ontvangt u een rapportage
en concreet actieplan waarmee u direct aan de slag kunt.
3. Beleid, juridisch beheer en risicomanagement
Wij helpen u bij het uitwerken van beleid en processen voor privacy
en databeveiliging, het toetsen op compliancy aan wet- en regelgeving en het actualiseren van uw fondsdocumenten. Van ABTN tot
uitvoeringsovereenkomst en van geschiktheidsplan tot transparantiedocument.
Daarnaast voeren wij een AVG-risicoanalyse uit. En krijgt u antwoord
op de vraag of de mate van beveiliging van persoonsgegevens
voldoende adequaat is, in relatie tot het type gegevens.
4. Projectmanagement en advisering
Montae verzorgt de implementatie. Of ziet er namens het bestuur
op toe dat de implementatie door uw ketenpartners goed, volledig
en accuraat verloopt. Met permanent inzicht in de risico’s en totale
controle. Zo kunt u zonder omkijken verantwoordelijkheden waar
maken. En goed voorbereid de AVG tegemoet treden.

MEER WETEN EN KLAAR ZIJN VOOR DE AVG?
Bel senior partner Sander Baars op nummer 06 15 51 92 44
of mail naar: sander.baars@montae.nl.

WIJ ZIJN MONTAE. WIJ SNAPPEN PENSIOEN
Montae is sinds 1997 onafhankelijk dienstverlener op pensioengebied en behoort inmiddels tot de Nederlandse top. Niet voor
niets. Natuurlijk hebben we alle kennis in huis, volgen we alle
ontwikkelingen op de voet. Zo geven we werkgevers, deelnemers,
ondernemingsraden en pensioenfondsen altijd het meest actuele
advies. Maar Montae gaat verder. Wij snappen pensioen en alles
wat erbij komt kijken, qua geld én gevoel. En wij snappen uw rol
daarin. Daarom staan wij niet aan de zijlijn, maar aan uw zijde.
Met een persoonlijke, objectieve en pragmatische aanpak lossen
wij elke pensioenvraag op. Voor u en voor degene wiens
pensioen uw dagelijkse zorg is.
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