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LEDENKORTING OP AVG-TOOL

TLN HELPT BIJ VOLDOEN
AAN AVG
Bedrijven moeten al ruim
een jaar voldoen aan de
eisen van de privacywet
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Dus ook
bedrijven in de sector transport
en logistiek. TLN biedt leden –
met korting – een handige tool
aan.

Z

oals bekend geldt sinds mei vorig jaar
de AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Deze Europese
wetgeving heeft tot doel persoonsgegevens
te beschermen. Alle organisaties in Europa
moeten voldoen aan de privacyregels.
Dus ook alle transport- en logistieke
ondernemingen, groot én klein. Zij
moeten kunnen aantonen er alles aan
gedaan te hebben om de privacy van hun
werknemers te waarborgen en datalekken
te voorkomen. In Nederland ziet de Autoriteit

Persoonsgegevens toe op handhaving van
de wet en kan bij overtreding hoge boetes
uitdelen. Bestuurders van ondernemingen zijn
persoonlijk aansprakelijk.
SAMENWERKING
Om de logistieke sector te helpen
eenvoudig aan de wet te voldoen, is TLN in
2018 een samenwerking aangegaan met
de Stichting AVG voor Verenigingen, de
meest vooraanstaande aanbieder van een
praktisch en kwalitatief hoogstaand AVGprogramma. Dit is een gebruiksvriendelijk
onlineprogramma, waarin aan de hand
van duidelijke instructies en uitleg de ICT,
organisatie, communicatie en alle juridische
zaken als contracten aan de nieuwe eisen zijn
aan te passen. Alle relevante documenten
en registers zijn in concept opgenomen in dit
programma.
PROGRAMMA LOOPT DOOR
De AVG-wetgeving vraagt een blijvende
inspanning en bedrijven moeten altijd kunnen

aantonen dat ze aan de wet voldoen. TLN en
de Stichting AVG voor Verenigingen zetten
de samenwerking voort. TLN-leden betalen
jaarlijks een bedrag waarop 50 procent
korting van toepassing is. Nu is daarbovenop
een extra prijsverlaging van 20 procent
gekomen. Dus uiteraard blijven alle door het
bedrijf ingevulde gegevens behouden en kan
het zo laten zien dat het aan de wet voldoet.
Bovendien staat in het systeem vier keer per
jaar een nieuwe en actuele AVG-verklaring
klaar, zodat het bedrijf altijd een recente
verklaring kan overleggen als daarnaar wordt
gevraagd. Zo blijft een bedrijf met weinig
inspanning aan de privacywetgeving voldoen.
KORTINGSCODE
Met dit programma wordt het
noodzakelijke werk tot een minimum beperkt
en zien ondernemers geen onderdelen van
de wet over het hoofd. Op de website van
het AVG-programma staat meer over het
programma, de prijzen en mogelijkheden voor
ondersteuning. Dat leidt via vijftien stappen
langs alle verplichtingen van de wet. Voor
de meeste mkb-bedrijven geldt dat binnen
enkele uren aan alle wettelijke vereisten kan
worden voldaan. TLN heeft kortingscodes
beschikbaar gesteld aan haar leden en hier
van is inmiddels door meer dan vijfhonderd
leden gebruikgemaakt. De korting maakt deel
uit van het TLN-voordeelprogramma voor
leden.
Ook nieuwe gebruikers kunnen gebruikmaken
van dit speciale aanbod met de kortingscode
TLNAVG50. Bij aanmelding met deze
kortingscode ontvangen nieuwe gebruikers
ook de 20 procent lagere basisprijs en daar
bovenop de 50 procent korting. Om met
korting gebruik te maken van het programma,
kan de genoemde kortingscode worden
ingevoerd op www.avg-programma.nl.
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