Geachte relatie, Zoals u weet treedt per 25 mei a.s. de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) in werking. Dit betekent dat alle bedrijven en organisaties die
met persoonsgegevens te maken hebben de juiste maatregelen moeten treffen om aan de
AVG te voldoen, of anders forse boetes riskeren. Een van deze maatregelen is het afsluiten
van verwerkersovereenkomsten tussen zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke en
verwerker. ABC Administraties heeft ervoor gekozen deze overeenkomst op te nemen in de
Algemene Voorwaarden. We vragen u om op deze link te klikken om uw akkoord te geven.
De toegevoegde artikelen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op u wanneer u
verwerkingsverantwoordelijke bent, en . ABC Administraties verwerker is. Hier is sprake
van wanneer . ABC Administraties uw financiële- of salarisadministratie voert, of wanneer u
ons opdracht geeft tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met
betrekking tot financiële informatie. In de andere gevallen, zoals bijvoorbeeld het afgeven
van een jaarrekening of controleverklaring, zijn beide partijen aan te merken als
verwerkingsverantwoordelijke, en zijn de toegevoegde artikelen in de Algemene
Voorwaarden niet van toepassing.
Uiteraard is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten slechts één onderdeel van de
nieuwe verordening. De 88-pagina’s die op 27 april 2016 in de wettekst zijn uitgegeven
door het Europees Parlement zijn veelomvattend, en een blok aan het been voor veel MKBondernemers. Om u als ondernemer een handvat te geven hebben wij daarom het 10stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (de controlerende en handhavende
instantie in Nederland) bijgevoegd. Door deze 10-stappen zorgvuldig door te lopen voldoet
uw bedrijf of organisatie aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van de
AVG heeft gesteld.
Bij ABC Administraties snappen wij dat geen organisatie hetzelfde is, en dat voldoen aan de
AVG vaak gecompliceerder is dan het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens doet
vermoeden. Daarom biedt ABC u ondersteuning aan bij het identificeren van de mogelijke
risicofactoren voor uw onderneming, en het treffen van passende maatregelen om aan de
AVG te voldoen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan
contact op met:

ABC@atbf.nl

Klik hier om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden

