
Organisaties werken meer en meer digitaal. Door de toenemende digitalisering en 
informatisering van processen, door interactie met andere organisaties, klanten en burgers 
wordt er alsmaar meer data bewerkt, opgeslagen en geanalyseerd. Data is overal: in databases, 
interne systemen, documenten en in allerlei communicaties en interacties. Hoe hier veilig mee 
om te gaan is de echte uitdaging.

Data is overal

Alle afdelingen gebruiken data. Data die vaak doorheen de volledige breedte van de organisatie gaat. 
Tegelijk wordt uw organisatie daardoor blootgesteld aan cyberaanvallen, en zijn er langs de andere kant 
allerlei regelgevingen zoals GDPR waar u rekening mee moet houden. Als u deze risico’s en uitdagingen 
niet structureel aanpakt, vergroot uw kans op allerlei calamiteiten. Deze kunnen een serieuze financiële 
en een business impact hebben.

PRIVACY & SECURITY DATA 
MANAGEMENT SERVICES
 
Een Securitas end-to-end managed services aanpak



Privacy, security en data management

Vanaf het moment dat u data opslaat, bewerkt en analyseert, krijgt u automatisch te maken met de 
beveiliging ervan en met privacybescherming van klanten en medewerkers. Privacy en security van data 
vormen daarom niet alleen een operationeel vraagstuk, maar eisen ook de opzet van een noodzakelijk 
governance model binnen de organisatie. 

Heel de organisatie moet zich bewust zijn van de voordelen én risico’s van datagebruik. Door alle 
afdelingen te doordringen van het nut ervan en hen ernaar te leren handelen, zal uw organisatie met 
succes veranderen.

End-to-end ondersteuning

Securitas privacy & security services helpen organisaties hun privacy & security compliance en 
datamanagement strategieën op punt stellen met technologie en advies van experten. Samen met onze 
partners kunnen we workshops uitwerken waar u dit praktisch kunt ervaren.
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Securitas België
Sint Lendriksborre 3
B-1120 Brussel
T +32 (2) 263 55 55

vito.raamcontract@securitas.be
www.securitas.be
Vergunning als bewakingsonderneming: 16.1068.01 – Erkenning als beveiligingsonderneming 20.0958.69

Wenst u meer informatie over hoe u de veiligheid van uw organisatie kunt aanpakken? 
Contacteer ons via ict.presales@securitas.be of ga naar: www.vito-securitas.be


