
FG dienstverlening

EEN FG DIE
VERSTAND
HEEFT VAN

ONDERWIJS!

Wilt u meer informatie over onze diensten of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op via
info@privacyopschool.nl of 0172-785075. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie
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Een Functionaris voor Gegevensbescherming die scholen ontzorgt

FG Basis 

Geen vervanging van uw interne FG, maar ondersteunend bij complexe vraag- 
stukken en datalekken of voor backup als uw eigen FG niet beschikbaar is.
Een paar extra kritische ogen die meekijken en meedenken in oplossingen die werken
voor schoolbesturen, ook inzetbaar als juridische vraagbaak.
U bepaalt de inzet en de manier van samenwerken, eenvoudig en goedkoop.
U kunt de uitvoering van de periodieke audit door de FG ondersteunend laten uitvoeren.

FG Ondersteunend

Volledige FG dienstverlening conform wettelijk verplichting.
U heeft al een FG vanaf 4 uur per maand.
Een FG die ervaring heeft in het onderwijs en die meedenkt in oplossingen die werken
De FG dienstverlening is uitgewerkt in een plan van aanpak (PDCA) dat in overleg met
u wordt gepland. Een jaarlijkse audit is hierbij inbegrepen.
Continuïteit is gegarandeerd, wij werken met een team van FG's door heel Nederland.
U kunt deze dienst ook via SIVON (www.sivon.nl) afnemen.

Aanvullend op de FG Basis kunt u de FG Intensief op projectbasis afnemen om u
te laten ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van uw
privacybeleid.
Met ruime ervaring bij andere schoolbesturen, kunnen we u adviseren en
handreikingen aanbieden om efficiënt en effecief een aantal zaken vorm te geven.

FG Intensief

VANAF
4 UUR 

PER MAAND

VANAF
20 UUR 

PER JAAR

U kunt met korting gebruik maken van ons online verwerkingsregister en onze 
e-learningmodule.

OP 
PROJECT- 

BASIS
 

Sinds de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geldt ook voor
schoolbesturen de wettelijk plicht om een FG aan te stellen. Privacy op School heeft zich
gespecialiseerd in deze dienstverlening voor scholen en wil u graag ontzorgen. Hieronder
leest u wat wij in drie varianten voor uw onderwijsorganisatie kunnen betekenen:


