IC CONTENT
Dé privacy- en ISMS-ondersteunende-tool die samenwerking, beheer en
naleven van wet- en regelgeving op privacy en informatieveiligheid vereenvoudigt

Implementeren en naleven
AVG (10-stappen) & BIG
Tijd- en kostenbesparend

ISMS-ondersteunend en
aansluitbaar op GRC-tooling

Gestructureerd volgens ISO19600

Naar Nederlands vertaald
Privacy Control Framework
NOREA

Centraal privacy- en
informatieveiligheidsbeleid:
verbinder van beleidsthema’s,
processen en procedures

Automatische updates
van bestaande content

IC CONTENT

Ondersteunt bij
documentatieplicht en audits

Voldoet aan wettelijke
eisen en plichten
Geïntegreerde PDCA-cyclus

Procedure en formulier
datalekken

Ondersteunt functionaris
gegevensbescherming en CISO
Faciliteert samenwerking tussen medewerkers,
projectleiders, functionarissen en bestuurders

Twee modules die interne samenhang borgen en documenten beheren
IC Content bestaat uit twee modules. Waar de privacy-module

Het bevat een uniek en integraal privacy- en security-beheer-

de FG/PO volledig ondersteunt in beheer, doet de informatie-

systeem en beleidsdocumenten die gebaseerd zijn op o.a. best

veiligheidmodule dit voor de voor de CISO. Of uw organisatie

practices. Er is ruime aandacht voor verantwoordelijkheden,

nu kiest om een of beide modules in te zetten, de werking voor

formele vereisten en vooral ook voor de omgang met privacy

het specifieke beleidsveld blijft overeind. Of het nu gaat over de

en security in operationele toepassingen. Een team van

BIG, straks de BIO, ENSIA of AVG, het naleving ervan was nog

privacy-juristen en informatiebeveiligers van SafeHarbour zorgt

nooit zo eenvoudig. Dat wat binnen uw organisatie al op orde is,

dat IC Content actueel blijft. Zij houden ontwikkelingen en

brengt u met IC Content samen op een overzichtelijk platform.

aanpassingen in wet- en regelgeving bij en verbeteren

En wat uw organisatie nog niet heeft, voegt u eenvoudig toe

IC Content door ervaringen uit het veld. Deze updates vinden

met behulp van de bestaande structuur, kennisdocumenten en

periodiek plaats. De beheerder van uw organisatie kan zelf

checklisten. IC Content is snel aan te passen aan uw organisatie.

kiezen wanneer en welke content hij/zij overneemt in de

De tool volgt de belangrijkste thema’s die nodig zijn voor een

omgeving van uw organisatie.

goede inrichting van privacy en security in organisaties.

Meer informatie? Kijk op safeharbour.nl of bel naar 085 30 30 279

Al meer dan 4.000 gebruikers zijn overtuigd van de werking van de SafeHarbour-oplossingen

In-control-pakket
Naast IC Content biedt SafeHarbour ook
de unieke GRC-tool IC Control.
Twee oplossingen die elkaar versterken.
Binnen IC Content wordt samengewerkt aan processen en
beschrijvingen met volledig uitgewerkte handboeken op
informatieveiligheid en privacy.
IC Control geeft grip op en inzicht in waar u staat op
informatieveiligheid en privacy, met normenkaders,
verwerkingsregister en raportage-overzichten. BIA’s en PIA’s laten
zich eenvoudig uitvoeren en interne processen worden geborgd.

In-control-pakket:
IC Control & IC Content
2 modules

IC Control:

IC Content 2 modules:
Informatieveiligheid
& Privacy

IC Content 1 module:
Informatieveiligheid
OF Privacy

Licentiekosten jaarlijks

€ 8.000,-

€ 4.500,-

€ 4.500,-

€ 3.000,-

Up-&-running-pakket eenmalig

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 1.500,-

€ 1.500,-

Gebruikersworkshop extra optie

€ 1.250,-

€ 750,-

€ 750,-

€ 750,-

Licentie- & Installatiekosten

Over SafeHarbour
SafeHarbour ondersteunt professionals
op het gebied van informatieveiligheid en
privacy en ontwikkelt de best passende
oplossingen voor het veilig en succesvol
verwerken en opslaan van kritische en
privacygevoelige data en informatie.

Oplossingen die verder gaan dan de bestaande, met het
maatschappelijke belang als uitgangspunt. ‘Best passend’
gaat in het maatschappelijk belang ook over een eerlijke
prijs die past bij innoveren tot waar nodig voor publieke
organisaties om in control te zijn op Informatieveiligheid en
Privacy.
De SafeHarbour-specialisten, afkomstig uit de sector,
werken iedere dag samen met opdrachtgevers en partners
aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor overheid,
woningcorporaties, zorg en onderwijs in het belang van
een samenleving die privacy waarborgt met een correcte
verwerking van gegevens.

B. Building - B2,

085 - 30 30 279

John M Keynesplein 12-46,

info@safeharbour.nl

1066 EP Amsterdam

safeharbour.nl

