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GDPR
bij

KMO’s

In een online enquête sprak Grant Thornton 
België een deel van zijn KMO-cliënteel aan in 
verband met hun status inzake GDPR. De 
resultaten zijn gebundeld, geanalyseerd en 
weergegeven in deze infographic.

Gegevenslekken

18%

24%

18%

6%

24%

11%

Kan aan verplichtingen GDPR 
voldoen en vindt alles duidelijk

Is al geruime tijd met GDPR bezig, 
of heeft al de eerste stappen gezet

Implementeert GDPR in de ganse 
organisatie

Paste zijn contracten en privacy 
statements aan de GDPR aan

Verzamelt persoonsgegevens in 
een CRM-tool

Heeft een procedure voorzien om 
een gegevenslek te melden

!

?

53%

Kan nog geen gegevens- lek 
binnen 72 uur melden, maar 
geeft aan dat er aan gewerkt 
wordt

24%

Denkt dat het melden van een 
gegevenslek niet van 
toepassing is voor zijn/haar 
organisatie

12%

Weet niet wat een 
gegevenslek is

Kent u de nieuwe verplichtingen van de GDPR?

18% : Ja, alles is duidelijk

53% : Ja, maar er zijn nog veel onduidelijkheden

29% : Nee nog niet, maar ik wil me graag informeren

Verantwoordelijke
implementatie

GDPR

18% De IT-afdeling

12% De juridische afdeling

24% Het management of de zaakvoerder

18% De ganse organisatie

29% Geen idee

Bent u al gestart met de GDPR in uw organisatie?

24% 24% 40% 12%

Ja, eerste 
stappen gezet 

of al geruime tijd 
bezig

Nee, ik zoek 
een externe 

partij om me te 
helpen

Nog niet, maar 
het staat 
ingepland

Nee, dit is niet 
van toepassing 

op mijn 
organisatie

Waar bewaart u uw 
persoonsgegevens?

24%
CRM-
pakket

18%
Archief

12%
We hebben 

er geen

47%
Verspreid 

over 
diverse 

systemen

Voorzien contracten en 
privacy statements de 
nodige clausules rond 

gegevensbescherming?

6%

29%

12%

53%

Ja, alles werd reeds aangepast

Nee, maar update staat ingepland

Nee, niet nodig voor mijn organisatie

Ik denk het niet of ik weet het niet

11%

Kan een gegevens-lek 
binnen 72 uur melden
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Bestudeer intern de nieuwe verplichtingen rond GDPR, of vraag ons gerust om hulp voor ondersteuning.

Begin er aan en wacht niet tot 25 mei 2018.

Leg de verantwoordelijkheid voor de implementatie niet bij één afdeling. Neem de ganse organisatie mee in dit verhaal. 

Kijk na of uw contracten en privacy statements de nodige clausules inzake de bescherming van persoonsgegevens bevatten.

Leg de persoonsgegevens in uw bezit vast in een register en documenteer de verwerkingen die u er op uitvoert. 

Voorzie een procedure voor gegevenslekken en zorg dat u ze binnen de 72 uur kan melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Train and prepare your internal audit team to implement your data analytics strategy.
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De GDPR geldt voor alle organisaties! Ze is dus ook op de uwe van toepassing.

Wat u moet weten : 


