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Voordelig AVG-proof!
Wij zijn Wolderwijd Juristen gestart omdat wij vinden dat juridische hulp
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar dient te zijn. Wanneer een jurist
minimaal € 200,- per uur declareert vragen wij ons af of je mensen daar
daadwerkelijk mee helpt. Goede en deskundige rechtshulp is van groot
belang maar blijkt te vaak, vanwege torenhoge uurtarieven, onbereikbaar.
Bij

Wolderwijd Juristen bent

u verzekerd van deskundigheid en

vakbekwaamheid zonder de disproportionele kosten. Natuurlijk kost
juridische ondersteuning geld. Ook bij ons juristenkantoor. Wij zien het
echter als onze missie om ons sterk te maken voor uw zaak zonder dat u
daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen. Daarin onderscheiden de juristen
van Wolderwijd zich dan ook: persoonlijk betrokken juristen die werken
tegen een betaalbaar uurtarief.
Doordat we een kleinschalig juristenkantoor zijn hebben we korte lijntjes
met onze cliënten. We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact
met u en doen er dan ook alles aan om u zich thuis te laten voelen op ons
juristenkantoor. Zo is het mogelijk om uw zaken met ons tijdens een
huiselijke lunch te bespreken zodat u zich meer op uw gemak voelt dan in de
zakelijke setting van het juristenkantoor. Wij hebben uw belang hoog in het
vaandel

staan

en

zijn

van

mening

dat

een

goede

persoonlijke

verstandhouding met u bijdraagt aan het resultaat in uw zaak
Als laatste wijzen wij u graag op ons profiel op Klanten vertellen.
Daar kunt u ervaringen lezen van klanten van ons kantoor.

Aangenaam kennis met u te maken!
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Onze werkwijze
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe privacywet en ervoor
te zorgen dat u tijdig AVG-proof bent werken we met een vast stappenplan.
Zo weet u wat u van ons kunt verwachten, welke stappen u dient te nemen
en bent u straks op 25 mei 2018 gereed voor de AVG.
1. Beoordeling rechtspositie
Om te kunnen beoordelen welke stappen u binnen uw organisatie moet
nemen om ‘’AVG- compliant’’ te zijn, is het van belang dat wij goed in kaart
brengen over welke (persoons)gegevens u beschikt (en met welk doel u
deze gegevens opslaat/bewaart/verspreidt etc.). Omdat iedere organisatie
en bedrijfsvoering anders is geldt dat voor iedere onderneming andere
maatregelen genomen dienen te worden. Het AVG-proof maken van uw
organisatie is dus altijd maatwerk. Reden waarom de beoordeling
rechtspositie van groot belang is.
De eerste stap begint dus altijd bij bewustwording. Samen met u brengen
wij de relevante informatiestromen in kaart en bepalen we waar de risico’s
liggen. Dit doen we in eerste instantie tijdens een (persoonlijk) gesprek met
u waarna we tevens uw bedrijf doorlichten. Dit is de ‘’beoordeling
rechtspositie’’.
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2. Vaststelling behoefte
Op basis van de beoordeling rechtspositie wordt vastgesteld welke
stappen er genomen moeten worden om uw organisatie op de
privacywetgeving voor te bereiden. Tevens wordt er vastgesteld welke
juridische documenten er opgesteld dienen te worden om te kunnen
voldoen aan de letter van de wet uit de AVG.
3. Opstellen stukken
Naar aanleiding van de vastgestelde behoefte gaan we daadwerkelijk aan de
slag. U gaat aan de slag met (noodzakelijke) stappen/ wijzingen die u
wellicht dient door te voeren in uw bedrijfsvoering en wij met het opstellen
van de relevante juridische stukken voor uw organisatie. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan een privacyverklaring voor op uw website; een
datalekregister; een cookieverklaring; verwerkingsregister etc. etc.
Op juridisch verantwoorde wijze worden de verschillende (noodzakelijke)
documenten opgesteld en in concept aan u toegezonden. Na een
revisieronde worden de stukken definitief gemaakt en kunt u de stukken in
de praktijk gebruiken. Gedurende het gehele proces wordt u begeleid door
de behandelend jurist en kunt u uiteraard met al uw vragen rondom privacy
daar terecht.
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Feiten over AVG
1.

Het is een Europese verordening
‘’D.w.z. dat iedere lidstaat zich aan deze verordening moet
houden; ruimte voor lokale interpretaties is er niet.’’

2.

Verhoogde boetes!
‘’Voor overtredingen van de AVG kunnen boetes worden
opgelegd tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaarlijkse
omzet.’’

3.

Het recht om vergeten te worden
‘’Uw klanten hebben straks het recht om persoonlijke
gegevens

te

laten

wissen

en

om

in

bijzondere

omstandigheden de verwerking te voorkomen.’’
4.

Uitgebreide compliance
‘’Verwerkers

en

verwerkersverantwoordelijke

moeten

naleving van de AVG aantonen. Beiden zijn nu even
aansprakelijk (in geval van overtreding).’’
5.

Meldplicht datalekken
‘’Sprake van een inbreuk? Dit dient u zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 72 uur te melden.’’

voordelig

gedreven

actueel

bereikbaar

Wolderwijd
J u r i s t e n
a d v i s e r e n

&

p r o c e d e r e n

ONZE TARIEVEN
Wolderwijd verricht haar werkzaamheden tegen ons gebruikelijke uurtarief
van € 99,00 per uur. Dit tarief is excl. (6%) kantoorkosten en (21%) btw.
Om u echter vooraf volledig duidelijkheid en inzicht te geven in de kosten
van het AVG-proof maken van uw organisatie werken we zoveel mogelijk
met vaste prijzen.
Afhankelijk van de vaststelling van uw behoefte dient u in elk geval rekening
te houden met de navolgende kosten: Niet elke mediator is op voorhand
volledig (inzichtelijk) over deze kostenposten. Vraag hier dus naar indien
deze kosten (nog) niet inzichtelijk zijn gemaakt:
Beoordeling rechtspositie

249,00

Meest voorkomende documenten:
-

Cookieverklaring

79,00

-

Privacyverklaring

149,00

-

Verwerkingsregister

179,00

-

Datalekregister

149,00

-

Verwerkersovereenkomst

499,00

Of….
All-in pakket (alles in één keer goed geregeld)
Alle

genoemde

bedragen

zijn

exclusief

1304,00 999,00
6%

kantoorkosten en de wettelijk verschuldigde BTW.
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