
CENTRIC
PRIVACY WORKSPACE
Meer grip op persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt vanaf 2018 in alle Europese landen 

strengere eisen aan het werken met persoonsgegevens. Ook lokale overheden moeten hun 
werkwijze in lijn gebracht hebben met de privacywetgeving. Met Privacy Workspace biedt Centric 
organisaties meer grip op en inzicht in de verwerking van persoonsgegevens. 

PASSENDE MAATREGELEN 
Een burger heeft het recht uitsluitsel te krijgen 
over het al dan niet verwerken van zijn of haar 
persoonsgegevens. Ook heeft hij of zij het recht hierin 
inzage te krijgen. Als verwerkingsverantwoordelijke 
en verwerker van persoonsgegevens ben je verplicht 
hier passende maatregelen voor te nemen. Ook is het 
verstandig na te gaan in hoeverre je een antwoord 
hebt op vragen als: 

1. Voldoet jouw huidige manier van werken aan de 
AVG? 

2. Kun je achteraf aangeven wie welke 
persoonsgegevens voor welke doeleinden 
raadpleegt of gebruikt, als daarom gevraagd 
wordt? 

3. Weet je welke informatie je moet verstrekken bij 
een inzageverzoek? 

4. Is het duidelijk wat de wet betekent voor de 
applicaties die jouw organisatie gebruikt?

GRIP OP PERSOONSGEGEVENS
Om je te helpen bij het beantwoorden van deze 
vragen, biedt Centric Privacy Workspace. Binnen 
deze omgeving coördineert jouw Functionaris 
Gegevensbescherming, Privacy Officer of CISO een 
aantal belangrijke privacytaken op één centrale plek, 
veilig en efficiënt. Ook geeft Privacy Workspace inzicht 

in het gebruik binnen al jouw aangesloten applicaties. 
Hierdoor kun je een passend antwoord geven wanneer 
burgers gebruikmaken van het recht op inzage. 
Zo heb je altijd controle over de implementatie van 
de AVG binnen jouw organisatie. Privacy Workspace 
ondersteunt je ook bij jouw taak om toezicht te 
houden op de verwerking van persoonsgegevens. Dit 
gebeurt met overzichten en signalen.
 
Tot slot wordt met deze omgeving het uitvoeren van 
een interne/ externe audit vereenvoudigd, doordat 
veel informatie beschikbaar is vanuit de aangesloten 
applicaties. Deze informatie is praktisch en 
overzichtelijk samengebracht binnen Privacy Workpace.



MODULAIRE OPZET 
Het platform is modulair opgezet, waarbij de eerste 
modules gericht zijn op de logging van verwerkingen 
(inzage, bewerken en delen) van privacygevoelige 
informatie. Hiermee voldoe je aan twee wettelijke 
verplichtingen:

1. Transparantie over verwerking, waarbij je aan moet 
kunnen tonen dat jouw processen daadwerkelijk 
gevolgd worden en je eventuele afwijkingen kunt 
signaleren

2. Recht op inzage, waarbij jouw organisatie voor 
een specifieke burger aan kan geven welke 
verwerkingen op zijn of haar persoonlijke data 
hebben plaatsgevonden en wat de grondslag 
hiervoor is 

PRIVACY LOGGING
De applicaties van Centric schrijven bij verwerking en 
raadpleging gegevens weg naar een Privacy Logging. 
Er is ook een voorziening opgenomen waarmee 
de logging van applicaties van derden op dezelfde 
wijze wordt ondersteund op het platform. Alle 
persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen, 
zodat alleen jouw eigen, aangewezen medewerkers 
rapportages kunnen draaien en burgers inzage kunnen 
geven in de verwerkingen. 

SAAS-OPLOSSING
Centric biedt deze Privacy Logging aan als een SaaS-
oplossing. Vanuit ons gecertificeerde Nederlandse 
datacenter kunnen wij dit snel realiseren. Wij 
garanderen dat jouw gegevens bewaard blijven voor 
de volledige duur van de wettelijke termijnen, ook bij 
een herstelactie op jouw database. Bij een restore van 
de database of een migratie naar een andere oplossing 
zou je ook de logging kwijt zijn, waardoor je niet 
langer kunt voldoen aan een inzageverzoek. Met onze 
oplossing is dat niet het geval. Daarnaast hebben we 
conform het privacy-by-design principe de schoning 

van logregels die de bewaartermijn overschrijven 
volledig transparant geautomatiseerd.

ONDERZOEK
De AVG stelt rechtmatigheid, behoorlijkheid en 
transpa-rantie bij de verwerking van persoonsgegevens 
voorop. Gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt 
in het kader van een gerechtvaardigd doel en dan 
ook alleen die gegevens die ook écht noodzakelijk 
zijn. Bovendien mogen gegevens niet langer bewaard 
blijven dan noodzakelijk en hebben burgers het 
recht te weten welke gegevens er van hen bekend 
zijn en welke verwerkingen of inzagen er hebben 
plaatsgevonden. 

WAAROM CENTRIC?
Centric heeft in diverse markten een sterke positie 
opgebouwd als leverancier van standaardsoftware. 
Dankzij onze kennis van processen en het applicatie-
landschap binnen deze markten is Privacy Workspace 
eenvoudig te implementeren bij organisaties die 
software van Centric gebruiken. 

OPTIMALE BALANS
Met Privacy Workspace creëer je een optimale balans 
tussen het voldoen aan je wettelijke verplichtingen, 
je organisatiedoelstellingen en de transparantie 
naar burgers. Samen zorgen we voor de grip op 
persoonsgegevens waar de AVG om vraagt.

CONTACT 
Benieuwd hoe Centric Privacy Workspace jouw 
organisatie ondersteunt bij de invoering van de AVG? 
Neem dan contact op met de Commerciële binnendienst 
via (0182) 34 57 01 of info.pss@centric.eu. 

www.centric.eu/privacyworkspace
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