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De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Hollandridderkerk is er klaar voor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing is. Een Privacywet die in alle EU landen geldt. 

Met deze wetgeving zijn persoonsgegevens beter 

beschermd en wordt het vrije verkeer van persoons-

gegevens binnen de EU beter gereguleerd. 

 

Privacy, het recht om met rust gelaten te worden en het 

beschermen van je identiteit tegen fraude zijn een groot 

goed en zaken die met het toenemende gebruik van 

internet en social media steeds vaker onder druk zijn 

komen te staan. Het is daarom goed dat deze AVG er is! 

 

Als grafimedia bedrijf heeft Hollandridderkerk dagelijks 

veel met de verwerking van persoonsgegevens van 

doen. Door de interactie tussen de processen van 

Hollandridderkerk en die van onze klanten en met de 

personalisatie van drukwerk ontstaat een rolverdeling 

waarbij zowel u als wij rechten en plichten hebben. 

 

Hollandridderkerk wenst u te informeren over de wijze 

waarop wij de veilige verwerking van persoonsgegevens 

hebben gewaarborgd. En dat niet alleen, Holland-

ridderkerk kan u helpen bij het voldoen aan uw eigen 

wettelijke verplichtingen! 

 

Rolverdeling 

Wij zijn als gecertificeerd Security Printer al jarenlang 

gewend om onze verantwoordelijkheid te nemen 

wanneer er kritische informatie of waardepapieren 

geproduceerd moeten worden. Met de komst van de 

AVG is deze verantwoordelijkheid wettelijk bepaald. 

Onze positie als verwerker van uw data en uw rol als 

Verantwoordelijke van de aangeleverde data verplichten 

ons om, binnen het kader van de AVG, hier afspraken 

over te maken. 

 

Functionaris Gegevensbescherming 

Hollandridderkerk heeft, om de verwerking van 

persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk te laten  

verlopen, een Functionaris Gegevensbescherming (FG-

er) aangesteld die bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP) is geregistreerd. Onze FG-er ziet toe op de juiste 

uitvoering van het beleid en is het aanspreekpunt voor 

medewerkers en klanten. 

 

Ondersteuning bij uw implementatie 

Onze FG-er kan u tevens ondersteunen bij de 

implementatie van de AVG binnen úw organisatie. 

Heeft u vragen of wenst u van onze expertise gebruik te 

maken? Bel of mail dan met onze FG-er: Paul 

Veldhuizen, 06 45220310, avg@hollandridderkerk.nl. 

 

Efficiënt en effectief blijven werken 

Om te voorkomen dat we teveel inbreuk krijgen op de 

werkbaarheid van onze processen heeft Holland-

ridderkerk de door haar te verwerken persoonsgegevens 

geclassificeerd en daar, binnen het kader van de AVG, 

privacy voorwaarden en beveiligingsmaatregelen aan 

gekoppeld.   

In de meest voorkomende gevallen zullen wij naar deze 

voorwaarden verwijzen en in de kritische gevallen zal er 

door de Verantwoordelijke een verwerkersovereen-

komst moeten worden afgesloten. Wij ondersteunen u 

daarbij graag! 

 

Personeel 

Alle medewerkers van Hollandridderkerk zijn op de 

hoogte van de AVG en bekend met de Meldplicht 

Datalekken. Hoewel de Mens altijd als zwakste schakel 

getypeerd wordt, zijn wij de mening toegedaan dat, 

wanneer de Mens juist geïnstrueerd is en hij de kennis 

weet toe te passen, hij juist de sterkste schakel kan zijn. 

Sámen kunnen wij onze weerbaarheid verhogen.  

 

Hollandridderkerk is er klaar voor! 

Bent u ook al zover? 
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