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Is de AVG een zorg?

Altijd een veilig gevoel

U weet dat u moet voldoen aan de
AVG, maar worstelt nog met het hoe
en wat? Waarbij ook het beveiligen van
gegevens nog een uitdaging is?

Als eerste belangrijke stap helpen wij
uw bedrijf met de implementatie van
de AVG.

Het niet voldoen aan de AVG kan er
toe leiden dat klanten de manier
waarop u omgaat met hun
persoonsgegevens niet meer
vertrouwen. Ook dit kan leiden tot
financiële schade.

Oplossingen die 100%
vertrouwen geven
Stel dat er een bedrijf zou zijn die u
kan helpen bij de invoering van de
AVG? Zowel op technisch vlak als op
organisatorisch niveau? En dat zeer
pragmatisch doet onder het motto “de
juiste dingen doen”? Hebben wij dan
uw interesse?
Met onze quickscan krijgt u binnen
twee uur inzicht in waar u op dit
moment staat met de AVG.
Met de Now Secure aanpak helpen wij
u met het op orde krijgen van de AVG
voor uw bedrijf.
Met de Always Secure abonnementen
zorgen wij ervoor dat de AVG binnen
uw bedrijf op orde blijft.

Als we ergens in uitblinken,
dan is het in persoonlijk
contact
Triskelion Information Security is geen
groot bedrijf en kent hierdoor de
specifieke problemen waar u als
kleinere onderneming tegenaan loopt.
Flexibel meebewegen met uw wensen,
maar wel het afgesproken doel halen.
In overzichtelijke stappen. Geen
bureaucratische verhalen, maar een
no-nonsens aanpak. Directe lijnen en
persoonlijk contact. Daar staan wij
voor.

De AVG vraagt ook na het op orde
brengen om aandacht. De Cyberwereld
verandert continue en hierdoor moeten
ook de genomen maatregelen om te
voldoen aan de AVG worden
bijgehouden.
Zou u geholpen zijn als er een bedrijf
is die, vanuit uw persoonlijke situatie,
dat voor u in de gaten kan blijven
houden? En die u gevraagd en
ongevraagd advies geeft en blijft
helpen? Die u desnoods 7 dagen per
week kunt bellen?
Met al een instapabonnement vanaf
€ 179,00 Euro per maand verzekert u
zich van professionele en persoonlijke
ondersteuning bij het op orde houden
van de AVG.

Kennismaken?
Zoekt u een bedrijf die uw taal spreekt
en die met een directe en persoonlijke
aanpak uw zorgen zoveel mogelijk
wegneemt en weghoudt? Dan komen
wij graag langs om kennis met u te
maken.
Naast de AVG kunnen wij u ook helpen
met de beveiliging van de overige
informatie binnen uw bedrijf.
Op de website vindt u meer informatie
over informatiebeveiliging, AVG,
verzekeren en onze aanpak.
Abonneer u hier ook op onze
nieuwsbrief om in begrijpelijk taal op
de hoogte te worden gehouden van de
laatste ontwikkelingen.

