
Dit is een van de vraagstukken waar u als privacy professional, advocaat 
of bedrijfsjurist mee te maken heeft. Sdu en Privacy Company bieden 
dan de oplossing. Beide organisaties hebben de krachten gebundeld  
om de privacy professional een uniek platform te bieden.  
 
Met OpMaat Privacyrecht+ bent u altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving. Privacy Nexus 
biedt u dé tool voor het bijhouden van deze ontwikkelingen door het 
automatiseren van uw privacy-administratie. Zo beschikt u voor zowel 
de inhoud als de administratie over de juiste hulpmiddelen.

OpMaat 
Privacyrecht+ 
en Privacy 
Nexus

“ Hoe ga ik om met 
een inzageverzoek?”

Sdu OpMaat Het enige wat je écht nodig hebt



Heeft u interesse in OpMaat  
Privacyrecht+ en/of Privacy Nexus? 

Neem dan contact op met onze accountmanager:

Marcella Bakker 
070 - 378 00 20  
m.bakker@sdu.nl

De digitale databank van OpMaat Privacyrecht+ biedt u de juiste juridische informatie en praktische 
handvatten om uw werk efficiënt en volgens de laatste inzichten te doen. Met Privacy Nexus heeft u tools 
voorhanden om uw organisatie op een praktische en gemakkelijker manier te laten voldoen aan de AVG. 

�Nieuwsvoorziening 
Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

�Sdu Commentaar AVG 
De AVG artikelsgewijs becommentarieerd door 
de deskundige redactie

�Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens  
Alle belangrijke uitspraken voor u geselecteerd 
en waar nodig geannoteerd

�Wet- & regelgeving 
Altijd de laatste wet- & regelgeving tot uw 
beschikking

�Literatuur 
Om u te verdiepen in juridische vraagstukken

�Praktische uitleg 
Over de belangrijkste onderwerpen uit de 
privacywetgeving

�Checklists en flowcharts 
Handige hulpmiddelen ter ondersteuning in  
uw dagelijkse werk

�Verwerkingsregister   
Aantoonbare privacy compliance

�Incidenten & Datalekken 
Houd de controle over uw datalekken

�DPIA 
Beoordeel de privacyrisico’s van uw 
verwerkingsactiviteiten

�Verzoeken van betrokkenen 
Registreer al uw verzoeken van betrokkenen

�Zelfbeoordelingen 
Bepaal de stand van zaken betreft  
privacy compliance en meer

�Vendor management 
Monitor de compliance van uw leveranciers

Kijk voor meer informatie op 
www.sdu.nl/opmaat-privacyrecht

Uw complete digitale databank

Sdu 
Sdu biedt de privacy professional een hoogwaardig 
assortiment aan tools en producten. Van vakliteratuur 
tot online platform, voor elk vraagstuk hebben we de 
benodigde informatie. Om up-to-date te blijven of juist 
door te ontwikkelen. 

Privacy Company 
Privacy Company werkt elke dag aan een wereld waarin 
organisaties bewust met persoonlijke data omgaan.  
Wij helpen u met toegankelijke consultancy en software 
om privacy- en beveiligingsrisico’s te beperken.

De voordelen van OpMaat Privacyrecht+ en Privacy Nexus:

OPMAAT PRIVACYRECHT+ PRIVACY NEXUS 

“ OpMaat Privacyrecht+ en Privacy 
Nexus: complementaire platforms om 
het werk van de privacy professional 
makkelijker én beter te maken.”


