
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparring partner 

Vraagbaak 

Toezichthouder 

 

De Functionaris Gegevensbescherming 

(afgekort met FG) is de persoon waarvan de 

AVG (onder voorwaarden) eist dat deze is 

aangesteld door organisaties om toezicht te 

houden op het voldoen aan de AVG en 

andere privacy gerelateerde wet- en 

regelgeving. 
 

De meeste van onze klanten zijn Zorg & 

Welzijn organisaties, variërend in grootte 

van circa 20 tot ruim 3.500 werknemers. 
 

Zelfredzaamheid van een organisatie vinden 

we erg belangrijk, dus als FG proberen we 

de organisatie zo goed mogelijk te onder-

steunen bij het zelf onderhouden van hun 

privacy management.  
 

We blijven echter in de buurt met onze 

expertise, om op die manier een 

waardevolle partner te zijn op het gebied 

van privacybescherming en informatie-

beveiliging.  
 

Bij uitdagingen, zoals datalekken en 

verzoeken tot inzage, begeleiden we de 

organisatie waar nodig. 

 

Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam 

020 2265903 | info@avg-compleet.nl  

 
 

 

 

 

 
 

Bij onze externe FG-dienstverlening is inbegrepen: 
 

• Aanmelding van de FG bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). 

• Rechtstreeks contact mogelijk door 

Betrokkenen en de AP met de FG (AVG 

verplichting). 

• Initiële scan Privacy & Informatiebeveiliging 

(nulmeting) 

• Jaarlijkse audit Privacy & Informatiebeveiliging 

• Ondersteuning bij Risico Analyses 

• Eén keer per kwartaal een update-gesprek van 

ongeveer één uur. 

• Eerstelijns juridische ondersteuning m.b.t. AVG 

• Eerstelijns hulp bij datalekken en PIA’s 

• Sjablonen voor administratieve verplichtingen 

• Toegang tot de training Basiscursus AVG en de 

module Toestemming in onze AVG Online 

academie voor maximaal 5 personen per jaar.  

• Verslagen voor de bestuurder van alle update-

gesprekken, scans en audits, zodat deze in 

control blijft. 
 

 

 

Eenmalige aansluitkosten € 1.250* 

Maandelijks € 300* 
Aanvullende ondersteuning voor € 155* per uur 

Eventuele advocaatkosten € 220* per uur 

 

 

 
 

* Al onze prijzen zijn exclusief BTW en kunnen 

jaarlijks worden geïndiceerd 

Externe Functionaris Gegevensbescherming 

Hebben wij jouw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Per maand 

€ 300* 

mailto:info@avg-compleet.nl
https://avg-compleet-trainingen.nl/resources/basiscursus-avg
https://avg-compleet-trainingen.nl/resources/toestemming

