
   

  
 

16 August 2018   

Page 1 of 4 

  

 

1. Omschrijving Ready Privacy Blox (ICTRecht) 

 

Ready Privacy Blox Basic bevat de volgende AVG -GDPR producten en diensten: 

 
Hieronder lichten we nader toe wat een en ander inhoudt: 

 

Nr Onderwerp Spec Omschrijving 

1.  Aantal gebruikers  1 Degene die toegang heeft en gebruik 

maakt van de tool. 

2.  Register gegevensverwerkingen

   

Maximaal 

5 

Aan de hand van een interactieve 

vragenlijst documenteren in welke 

hoedanigheid 

(verantwoordelijk/verwerker) en voor 

welk(e) doel(en) persoonsgegevens 

worden verwerkt en dit registreren.  

3.  Register beveiligingsincidenten  Aan de hand van een interactieve 

vragenlijst documenteren of zich 

beveiligingsincidenten hebben 

voorgedaan. Hierbij kan je denken aan 

het verliezen van een laptop of usb-stick.  

 

4.  Datalekadvies   

   

 Aan de hand van een interactieve 

vragenlijst wordt een geautomatiseerd 

advies op maat opgesteld om te bepalen 

of vervolgstappen moeten worden 

ondernomen ten aanzien van een 

bepaald datalek (bijvoorbeeld melden 

aan de toezichthouder).  

 

5.  Privacydocumenten (engels – 

nederlands): 

 1. Verwerkersovereenkomst: afspraken 

tussen een verantwoordelijke en de 

1 

Register 
gegevensverwerking

2 

Register 
beveligingsincidenten

3 

Datalekadvies

4

Privacy documenten

-
Verwerkersovereenkomst

Privacy verklaring

5

Webinars

6

Taak Management
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Nr Onderwerp Spec Omschrijving 

- Verwerkersdocument 

- Privacyverklaring 

    

verwerker ten aanzien van de 

verwerking van persoonsgegevens door 

de verwerker namens de 

verantwoordelijke. Met het doorlopen 

van de vragenlijst wordt een 

verwerkersovereenkomst op maat 

opgesteld. Hierbij kan je denken aan een 

CRM-tool die je inkoopt waar 

persoonsgegevens in staan waar je 

verantwoordelijk voor bent, maar waar 

de CRM-tool leverancier de verwerker is.  

 

2. Privacy:  

Een verklaring namens een bedrijf 

waarin zij aangeven hoe zij met 

persoonsgegevens van bezoekers van 

de website/klanten omgaan. Ook hier 

wordt een interactieve vragenlijst 

doorlopen waarbij een juridisch 

document op maat wordt opgesteld op 

basis van de antwoorden.  

 

6.  Webinars  Webinars GDPR-AVG door Ready en 

ICTRecht. Deze vinden ongeveer elke 

twee weken plaats 

7.  Taakmanagement  Gestructureerd taken aanmaken om zo 

te voldoen aan de verplichtingen in het 

licht van de AVG.  

8.  Service Level Agreement  Best effort ondersteuning binnen 

reguliere werktijden 

 

 

2. FAQ 

 

Nr onderwerp Omschrijving 

1.  Wat is de prijs? €399,- per jaar – exclusief korting 

2.  Wat is de minimale contractduur? Jaar 

3.  Wat is de opzegtermijn? Geen 

4.  Wat houdt de SLA in? Op basis van best effort ondersteunen we 

je tijdens kantoortijden. 
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Nr onderwerp Omschrijving 

5.  Wat doe ik met het verwerkingsregister 

als ik met het abonnement stop? 

Verwerkingen in het register kunnen te 

allen tijde worden geëxporteerd vanuit de 

tool. De gedraaide export kan in een .csv 

document worden geopend.  

6.  Wat zijn de voordelen van Ready 

PrivacyBlox ten opzichte van het 

afnemen van losse juridische 

documenten? 

Privacyblox is een gebruiksvriendelijk en 

overzichtelijk platform waar alle privacy 

gerelateerde documentatie kan worden 

opgesteld, beheerd en gedocumenteerd. 

Doordat alle documentatie in een omgeving 

wordt opgeslagen, kun je op een uniforme 

wijze te werk gaan en kun je eenvoudig 

inzicht geven in de activiteiten van jouw 

onderneming in het kader van de AVG 

wanneer betrokkenen daarom vragen. 

Hierbij kan je denken aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens (toezichthouder) of een 

individu die gebruik wil maken van een van 

zijn rechten onder de AVG.  

 

7.  Waar of hoe kan ik toegang krijgen tot 

een demo-omgeving? 

Zodra je je aanmeldt, wordt een demo-

account opgesteld waarin je rond kunt 

kijken in de omgeving, maar waarbij enkele 

functionaliteiten niet mogelijk zijn. Toegang 

tot de demo-omgeving vervalt na 5 dagen.  
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3. USP’s Ready Privacy Blox 

 

De Ready Privacy Blox is een product met veel tevreden gebruikers en geldt als één van de 

meest complete oplossingen in haar soort. We onderscheiden 13 USP’s. 

 

 
 

 

1 

Geschikt voor niet-juristen

2 

De gehele privacy administratie 
op een centrale plek

3 

Overzichtelijk en begeleid het 
register aanleggen

4

Begeleiding en advies door 
middel van interactieve 

vragenlijsten

5

Vragenlijsten kunnen decentraal 
uitgezet worden - de 

inventarisatie van 
gegevensverwerkingen dus ook

6

Geautomatiseerd advies op 
basis van ingevoerde gegevens

7

Gemakkelijk opstellen van de 
benodigde (juridische) 

documenten

8

Het uitzetten en managen van 
taken binnen het systeem

9 

Eenvoudig documenten of het 
register aanpassen zonder dat 
oudere versies verloren gaan 

10

De vragenlijsten en documenten 
worden continue (juridisch) 

bijgehouden

11

Rapportage mogelijkheden op 
basis van risico-matrix en 

filtering

12

Er kan een uitgebreide 
autorisatie/rechten structuur 

worden toegepast

13

Uitgebreide audit trail


