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MexonInControl en Privacy

Privacy én daarmee de veiligheid van de gegevens die instanties verzamelen en verwerken zijn
essentieel voor de bedrijfsvoering. Of dat nu het gevolg is van (zelf)opgelegde normering zoals de
Baseline Informatievoorziening Nederlandse Gemeenten (BIG) of het van kracht worden van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), falen op het werkterrein privacy is
vandaag de dag geen optie.
MexonInControl is onze oplossing om grip te krijgen op de zaken die geregeld moeten worden én
om een aantal zaken praktisch in te vullen. MexonInControl is daarmee dé compliance beheer oplossing voor de AVG/GDPR.
AVG samengevat
Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet langer van kracht, maar treedt
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) in werking. Deze wet heeft vooral tot
doel de privacy van de Nederlandse burger te beschermen. De AVG is de Nederlandse versie van
de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).
Vanaf 25 mei 2018 zorgt de AVG voor het versterken en uitbreiden van de rechten op het gebied
van privacy. Dat gebeurt vooral door meer verantwoording bij uw organisatie neer te leggen. Iedere organisatie die iets doet met gegevens van personen zal moeten onderzoeken in welke mate
zij met deze wetgeving te maken heeft. Noodzakelijk niet in het minst omdat de toezichthouder
forse boetes kan opleggen.
Een drietal aspecten zijn van cruciaal belang: het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment, het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, zorgdragen dat nieuwe applicaties (of bij grote wijzingen aan legacy applicaties) aan de juiste eisen voldoen:
Privacy by Design en Privacy by Default.

Uw oplossing: MexonInControl

MexonInControl biedt ondersteuning bij de
10 stappen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De belangrijkste worden hier toegelicht:
Rechten van betrokkenen (2)
Via een cyclisch proces (PDCA) worden een
risicobeoordeling, de te treffen maatregelen,
het bewaken van de voortgang en beoordelen
van de status van de maatregelen aangestuurd.
Dit leidt tot inzicht in de status van het traject
om compliancy te bereiken, te handhaven en
tot inzicht in volwassenheid en/of werking van
maatregelen.
Overzicht verwerkingen (3)

MexonInControl heeft een eigen
verwerkingenregister waarin alle
noodzakelijke gegevens worden vastgelegd
en gerelateerd aan verwerkers en
verwerkersovereenkomst. Maar natuurlijk ook
aan applicaties, processen of andere
relevante zaken.
Data Protection Impact Assessment (4)

Vanuit MexonInControl kunnen onderzoeken
zoals een DPIA, maar ook een PIA of andere
assessments worden uitgezet naar één of
meerdere personen. Voor het invullen van
deze onderzoeken is het MexonInControl
Onderzoeksportaal ontwikkeld. Resultaten
worden automatisch in MexonInControl
opgeslagen en gekoppeld aan relevante
elementen.
Functionaris gegevensbescherming (6)

Binnen MexonInControl is de noodzakelijke
informatie beschikbaar om vast te stellen of
een FG nodig is. Daarnaast is MexonInControl
bij uitstek hét hulpmiddel waarmee een FG de
noodzakelijke regie over de uit de voeren
activiteiten en te treffen maatregelen kan
voeren. Maar bovenal geeft MexonInControl
inzicht in status, voortgang, risico's en KPI's.
Daarmee is de FG in control.
Meldplicht datalekken (7)

Naast het administreren van de verzoeken die
betrokkenen kunnen doen, kan
MexonInControl ook beveiligingsincidenten
die tot een datalek kunnen of hebben geleid
registreren en afwikkelen. Door het toepassen
van beschikbare (of maatwerk) workflows
worden deze datalekken volgens de regels
afgewikkeld.
Verwerkersovereenkomsten (8)
In MexonInControl kunnen zowel
verwerkingen, verwerkers als
verwerkingsovereenkomsten worden
geregistreerd, inclusief documenten (ter
bewijsvoering) en relevante relaties
(samenhang en ketens).
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