
TT3P Cyber Starterpack

Basis cybersecurity voor
iedere organisatie!



Templates voor de benodigde
documenten en meer
Met het TT3P Cyber Starterpack haalt u alle templates in huis
voor documentatie die benodigd is om uw organisatie optimaal te
beveiligingen en voor het verkrijgen van een cyberverzekering. U
richt zelf uw beleid volgens een eenvoudige vaste structuur in en
maakt zelf alle documentatie op. Daarbij heeft u beschikking over
onze expertise en hulp. Bovendien biedt het Cyber Starterpack u
nog enkele belangrijke voordelen.

U ontvangt templates van:

Informatiebeveiligingsbeleid
Het informatiebeveiligingsbeleid van uw totale organisatie.
Onze template biedt uw organisatie richting over alle te
nemen beheersmaatregelen om de kans op cybercrime
aanmerkelijk te verminderen.

Incident Response Plan
Het plan waarin vastligt welke acties uw organisatie exact
moet ondernemen bij een cyberincident.

Incidenten Register
Het register waarin uw organisatie cyberincidenten
documenteert.

Beleid en Instructie Meldplicht Datalekken
Het specifieke beleid voor het opvolgen van de wettelijke
meldplicht bij datalekken en een interne instructie voor het
opvolgen van deze meldplicht.

Beleid Bewaartermijnen
De wettelijk verplichte beleidsdocumentatie voor het
vastleggen van termijnen voor het bewaren en verwijderen
van persoonsgegevens.

Beleid Twee Factor Authenticatie (2FA) 
Het specifieke beleid voor de inzet van Twee Factor
Authenticatie binnen uw organisatie.
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Wilt u meer informatie?
Wij staan u graag te woord.

Daarnaast ontvangt u:

Interesse in het Cyber Starterpack?
Neem vrijblijvend contact op!

Bij de start en daarna ieder kwartaal een half uur
telefonische ondersteuning van een cyberexpert. De expert
kan u helpen met inhoudelijke vragen bij het opstellen van
de documentatie.
Meldingen van bekendmakingen van ontdekte
kwetsbaarheden. U speelt kort op de bal en krijgt
signaleringen, waarmee u risico’s op inbreuken kunt
verkleinen.
1 maal per jaar een Online Kwetsbaarheden Scan rapport.
We laten u zien wat een hacker kan zien van uw
organisatie op het internet. U kunt daarop kwetsbaarheden
laten wegnemen.
Een nieuwsbrief met relevante informatie over
cybersecurity. Uw organisatie is altijd actueel
geïnformeerd.
Doorlopend updates van onze templates als deze
geactualiseerd worden met vermelding van de exacte
update.


