
Ontdek het GDPR-pakket van Kleos!

€ 349 excl. btw  
i.p.v. € 459*

Uw advocatenkantoor GDPR-proof maken, gaat over meer dan enkel gegevens beveiligen. Zo moet u ervoor zorgen dat iedere 
medewerker van het kantoor de draagwijdte van GDPR kent, moet u een heel aantal documenten creëren, moet u procedures en 
verantwoordelijkheden definiëren als een cliënt of derde uw kantoor een GDPR-gerelateerde vraag stelt …

Kleos ondersteunt u in elke stap van de voorbereiding en de dagdagelijkse opvolging. 
Zo wint u gegarandeerd tijd. Hoe? Ontdek het hierna. 

Start met een GDPR-checklist en -dossier
Het GDPR-pakket omvat een checklist om  
GDPR-compliant te worden én te blijven. Neem  
dit alvast bij de hand. Maak ook een GDPR-dossier  
aan in Kleos waar u zowel uw interne GDPR-acties  
en -documenten als de GDPR-gerelateerde vragen  
en antwoorden van natuurlijke personen opslaat.

GDPR-gerelateerde vragen opvolgen
In het GDPR-pakket stellen wij > 10 modelbrieven/mails  
ter beschikking voor GDPR-gerelateerde vragen
• brieven en mails die automatisch worden aangevuld 

met de gegevens van het dossier
• na het verzenden van de brief/mail stelt Kleos u  

ofwel een agenda-item (deadline) of een taak voor
Al deze documenten personaliseren wij graag met een 
aangepast briefhoofd van uw kantoor.**

De nodige GDPR-documenten  
en –rapporten opstellen
In het GDPR-pakket stellen wij ter 
beschikking:
• een model van verwerkingsregister
• een model van een privacy policy
• een lijst van (lopende en gearchiveerde) 

dossiers gekoppeld aan een bepaalde 
persoon 

• een lijst van alle data van alle partijen  
van uw kantoor. Dat zou u kunnen 
gebruiken in geval van een eventueel 
datalek

* Voorwaarden geldig voor alle bestellingen ontvangen tot 20/05/2018. In dit pakket is advies, op maat van uw kantoor, van maximum 2 uur inbegrepen.
** Uw kantoor dient wel reeds te beschikken over een standaardbrief en gepersonaliseerd briefhoofd.
*** Deze optie is enkel mogelijk voor onze klanten in de versies Pro en Business.

De rollen en rechten van uw 
kantoormedewerkers
Wij adviseren u graag om een doordacht 
rollen- en rechtenbeheer voor Kleos uit te 
werken. Zo kan u lees- en schrijfrechten 
bepalen op verschillende niveau’s: dossier, 
dossiersoort, documenten …
Daarnaast is het mogelijk om groepen te 
maken met bepaalde rechten.

Opt-ins bij nieuwsbrieven verplicht
Wij raden u aan om een opt-in te vragen aan al uw (vroegere) cliënten 
die u regelmatig op de hoogte wenst te brengen van uw diensten via een 
nieuwsbrief bijvoorbeeld. In Kleos kunt u eenvoudig via een extra veld, 
zowel de datum van de consent als de opt-in zelf bewaren.***
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Aarzel niet langer & vraag vandaag uw  
GDPR-pakket aan! 

Surf: info.wolterskluwer.be/GDPR-Service-Pack-Kleos
Mail: kleos.be@wolterskluwer.com
Bel: 0800 40 350

Opt-ins


