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Externe Functionaris voor Gegevensbescherming

OVER DUTHLER PROFESSIONALS
Duthler Professionals, dochteronderneming van Duthler Associates, is gespecialiseerd in
tijdelijke opdrachten en oplossingen van complexe vraagstukken op het gebied van Privacy,
Legal, GRC en IT. Wij beschikken over hooggekwalificeerde professionals in eigen huis en
hebben in ons eigen netwerk externe professionals beschikbaar.
Onze professionals komen voor tijdelijke inzet in een functie, realisatie van een project of
het geven – en uitvoeren – van een advies. De toegevoegde waarde zit in de kwaliteiten en
ervaringen die onze professional(s) meeneemt naar opdrachten. Dit komt omdat hij of zij
aangesloten is aan de Duthler Academy, is ingeschreven in het FG Register en met het
juiste gereedschap kan omgaan.
EXTERNE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Bedrijven en instellingen zullen, of ze nu publieke instellingen zijn of private bedrijven, een
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) willen of moeten aanwijzen. Sinds 25 mei
2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) van toepassing.
Niet alleen bestuurders, directies of opdrachtgevers1 zullen of moeten een FG aanwijzen.
Ook opdrachtnemers zullen dat willen of moeten.2
Het in dienst nemen van een FG is voor veel organisaties best een grote stap. Vaak zijn de
gedachten over de inrichting van de functie en over de positie in de organisatie nog niet
geheel uitgekristalliseerd. Of heeft een organisatie nog geen precies beeld bij de inhoud en
hoeveelheid werk die een FG zal hebben. Soms heeft de organisatie een back-up nodig voor
die situaties dat de eigen FG met vakantie is of ziek wordt.
Het inhuren van een externe FG die is opgeleid en kan beschikken over het nodige
gereedschap, kan dan een uitkomst zijn. Duthler Professionals beschikt over een pool van
externe enthousiaste opgeleide FG’s die belangstelling hebben om als externe FG tijdelijk
bij u aan de slag te gaan.
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Verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG.
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Verwerker in de zin van de AVG.

EERSTE ZICHTBARE STAP NAAR COMPLIANCE
Met het aanwijzen van een FG zet een organisatie een eerste zichtbare stap naar compliance
met de Avg. De FG is daarin sturend. Hij heeft uiteraard niet de eindverantwoordelijkheid;
hij is toezichthouder. Tegelijkertijd is hij ook adviseur en meewerkend voorman of –vrouw.
Hij heeft gezag en niemand kan om zijn adviezen heen.
Met het aanwijzen van een externe FG kan een organisatie eerst ervaring opdoen en weet
zij zich verzekerd van deskundige begeleiding. Mocht de externe FG om welke reden dan
ook onverhoopt niet bij de organisatie passen, dan kan altijd gewisseld worden met een
andere kandidaat uit onze pool van externe FG’s.
Duthler Professionals is zuinig op de FG’s die zij, via Duthler Academy, heeft opgeleid en
eventueel in dienst heeft én haar cliënten en wenst FG’s slechts bij hen te plaatsen als zij
zich er van vergewist heeft en ook overtuigd is dat deze FG’s zullen passen bij de sector en
cultuur van de cliënt en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Het plaatsen
van FG’s is daarom noch voor de FG’s zelf, noch voor Duthler Professionals, noch voor de
betreffende verwerkingsverantwoordelijke- en verwerkers vrijblijvend.
WAAROM DUTHLER PROFESSIONALS?
Begeleiding: De FG krijgt een coach van Duthler Professionals toegewezen. Hiermee
overlegt hij of zij sowieso wekelijks. Hij stemt met deze coach zijn werkzaamheden af en
legt vakinhoudelijke vraagstukken voor. Inclusief de beoordeling van datalekken. Indien de
FG en de coach er samen niet uitkomen, worden vakinhoudelijke vraagstukken doorgeleid
naar de zogenaamde tweede lijn.
Minimale kennis: De externe FG die door Duthler Professionals wordt geplaatst volgt de
opleiding FG aan de Duthler Academy of heeft deze reeds met goed gevolg afgerond.
Daardoor beschikt hij of zij altijd over een basiskennis van de privacy- en
gegevensbeschermingswetgeving. Deze basiskennis wordt altijd getoetst.
Lid van het FG Register: Alle FG’s die worden geplaatst bij een
verwerkingsverantwoordelijke en of verwerker zijn ingeschreven in het FG-register3. Om
ingeschreven te kunnen worden, dient een FG een minimaal aantal modules te hebben
gevolgd en bijbehorende examens met goed gevolg te hebben afgelegd.
Vervanging FG: Indien de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker waar de FG is
geplaatst van mening is dat de FG niet voldoet of niet past bij zijn organisatie of cultuur of
indien de FG zelf van mening is dat hij niet goed functioneert of kan functioneren bij de
betreffende organisatie, dan kan deze worden vervangen door een andere FG uit het FG
register van Duthler Academy.
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Zie voor meer informatie het FG-register: https://duthleracademy.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming-register/

INSTRUMENTEN
De professional gaat zo kostenefficiënt mogelijk te werk. Daartoe kan er gebruik worden
gemaakt van instrumenten die deze kostenefficiëntie kunnen realiseren.
•
•
•
•
•

Normenkaders, baselines en gedragsregels/codes binnen de organisatie organiseren;
Incidenten en datalekken in een register vastleggen;
Verwerkingen van persoonsgegevens in een register vastleggen;4
De professional is getraind in het toepassen van smart contracting via MYOBI5, meer
in het bijzonder in het afsluiten en beheren van gegevensuitwisselings- en
(sub)verwerkersovereenkomsten; en
De FG kan gebruik maken van de mogelijkheden van Duthler Academy voor het
geven van workshops aan sleutelfunctionarissen en bewustwordingsprogramma’s.

AFSPRAAK MAKEN EN CONTACT
U sluit met Duthler Professionals een overeenkomst voor in principe een jaar. Natuurlijk
kan dit ook voor een kortere of langere tijd. Het is mogelijk de overeenkomst te verlengen
tot maximaal twee jaar. Na een jaar is het ook mogelijk om de FG zelf in dienst te nemen.
De overeenkomst met Duthler Professionals eindigt dan van rechtswege.
Alles wat de FG ter ore of onder ogen komt of kan komen in welke vorm dan ook, houdt
hij of zij vertrouwelijk. Indien u dat wenst, tekent hij of zij een geheimhoudingsverklaring.
Wilt u meer weten? Of heeft u interesse in een vrijblijvend voorstel? Neem dan contact op
met ons via info@duthlerprofessionals.nl of +31 0(70) 392 22 09.
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Ook wel privacyboekhouding genoemd.
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Zie www.myobi.nl. MYOBI is een Trusted Third Party.

Afspraak maken en contact
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons op via de onderstaande gegevens.
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