NEURON
PRIVACY
MONITOR

TRANSPARANT LOGGEN VAN VERWERKINGEN OP
PERSOONSGEGEVENS
De Neuron Privacy Monitor is een module aanvullend op uw (Neuron) applicaties. U
kunt hiermee de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens vastleggen, loggen,
volgens de principes van de AVG. Transparantie is namelijk één van de
grondbeginselen van de AVG. Het gebruik van persoonsgegevens wordt zodanig
vastgelegd dat de betrokkene, indien gewenst, kan controleren of de wijze van
verwerking conform richtlijnen verloopt.

AVG BEGINSELEN ll
> Artikel 5: Beginselen inzake verwerken van persoonsgegevens

lll RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
> Artikel 12: Transparantie
> Artikel 13: Te verstrekken informatie
> Artikel 15: Rechtinzage betrokkene

* Het gebruik van de gegevens wordt vastgelegd zodat de
betrokkene, indien gewenst, kan controleren of de wijze van
verwerking conform richtlijnen verloopt.
www.eugdpr.org
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MET DE NEURON PRIVACY MONITOR:
> Logt u het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens;
> Kunt u, op overzichtelijke wijze, via een web-interface de gelogde gegevens inzien;
> Exporteert u de logging-gegevens om te kunnen voldoen aan het recht van de betrokkene
om het gebruik van persoonsgegevens in te zien;

> Slaat de logging-gegevens veilig op.

U KUNT LOGGEN IN PRIVACY MONITOR VANUIT
> Neuron Gegevensmagazijn
> Neuron ESB
> Neuron Stroomlijn
> Neuron Stelsel Registratie
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NEURON PRIVACY MONITOR ALS ONDERDEEL VAN DE
NEURON AVG-OPLOSSINGEN
Behalve Neuron Privacy Monitor, biedt Vicrea ook andere componenten die u helpen
bij uw AVG-vraagstukken.

AVG COMPONENTEN

NEURON PRIVACY MONITOR:
Dit is een centraal logging component waarmee al uw verwerkingen van persoonsgegevens
kunnen worden gelogd. Dit product bevat een gebruikersinterface waarmee een overzicht van
alle verwerkingen van persoonsgegevens kunnen worden bevraagd.
NEURON AUTORISATIE DASHBOARD:
Dit is een component waarmee u autorisaties voor uw koppelvlakken kunt configureren
conform het autorisatiebesluit. U bent hiermee in staat om zelf doelbindingen te configureren.
Standaard wordt de inrichting geleverd volgens het model-autorisatiebesluit van de RvIG
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NEURON ANONIMISEREN:
Hiermee kunt u de persoonsgegevens in uw Neuron database anonimiseren. Dit is bedoeld
voor uw test- en acceptatieomgevingen zodat u met geanonimiseerde data de functionaliteit
in de keten kunt testen.
NEURON BEVEILIGING:
Dit is een dienst waarmee we de inrichting van uw Neuron applicaties zo veilig mogelijk maken. Te denken valt aan encryptie van de configuratie, gebruik van 2-way SSL en het aanpassen van niet-standaard wachtwoorden.
NEURON AVG PROOF NIP:
Dit is een opleiding waarin u handvatten krijgt aangereikt waarmee u veiliger kunt werken met
de Neuron applicaties. Deze training is primair gericht op het gebruik en beveiligen van persoonsgegevens binnen het Neuron Integratie Platform, maar kan ook toegepast worden voor
Neuron Stroomlijn en Neuron Stelsel Registratie.

