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De Norm 
De Europese Verordening 2016/679 omschrijft de te volgen procedures met betrekking tot de AVG/GDPR 
richtlijn. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de originele versie General Data 
Protection Regulation (GDPR) zorgt voor een verdergaande bescherming van de persoonsgegevens tegen 
oneigenlijk gebruik en vervangt daarmee in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).      
De Verordening is ingegaan op 25 mei 2018 en is van toepassing op alle ondernemingen en instellingen die 
persoonsgegevens verwerken of in hun bezit hebben. Dus ook organisaties, MKB bedrijven en ZZP’ers.                         

De AVG legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij de organisatie om aan te tonen dat u zich aan de 
wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht en houdt in dat u moet kunnen aantonen dat u de juiste 
organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.  

Maar de AVG biedt u als organisatie tegelijkertijd meer instrumenten die u helpen om de wet na te 
leven, zoals bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens. Is er sprake van het 
beheren en/of verwerken van persoonsgegevens op grote schaal b.v. ziekenhuizen, reisorganisaties, 
banken, verzekeraars, dan dient men een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben en 
een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. 

Naast bepaalde documenten dient men ook te registreren welke gegevens de onderneming in zijn of haar 
bezit heeft, voor wie die toegankelijk zijn en dat dit met toestemming van de betrokkenen gebeurt. 

De AVG valt onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij ook afwijkingen en                                        
datalekken gemeld dienen te worden. 

Onze aanpak: 
Chimera Projects b.v. heeft de AVG uitgewerkt voor met name MKB en kleine organisaties.  
De elementaire zaken van de AVG zoals Privacy Statement, Verwerkingsovereenkomsten, 
Werknemersverklaringen als ook Verwerkingsregister en Datalekregister zijn onderdeel van het door 
Chimera Projects b.v. voor u samengestelde pakket. 
Wij assisteren, op verzoek, in het uitvoeren van een contextanalyse. Op basis hiervan wordt een plan van 
aanpak opgesteld en procedures en documenten afgestemd op de organisatie.  
 
Wanneer binnen uw organisatie al gewerkt wordt met het Chimera® digitale platform kunnen de AVG 
procedures en documenten hierin geïntegreerd worden zodat het onderdeel wordt van uw management 
systeem.    
 
De Algemene Verordening persoons Gegevens (AVG) is sinds mei 2018 van kracht. Deze wet is een 
belangrijk instrument om de bescherming van persoons gegevens te waarborgen. Elke onderneming en 
organisatie dient deze verordening te implementeren binnen de organisatie. 
                                                                                                                                                                    
 


