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Privacy Control Framework (AVG-compliance) 
mededeling 

Crowe Foederer B.V. verklaart, op basis van de verrichte werkzaamheden, naar de 
stand per 29 april 2022, dat voor de activiteiten waarbij

Medcor Pharmaceuticals B.V.
 optreedt als groothandel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke;
 de beschrijving het Privacy Control Framework getrouw heeft weergegeven zoals 

deze per 29 april 2022 was opgezet en geïmplementeerd; 
 de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne 

beheersdoelstellingen, die in de beschrijving van het privacy control framework 
staan vermeld, per 29 april 2022 op afdoende wijze zijn opgezet en 
geïmplementeerd.

Wij verwijzen naar onze NV COS 3000A Assurance Rapportage inzake het Privacy 
Control Framework per 29 april 2022 gericht aan Medcor Pharmaceuticals B.V., 
gedateerd op 25 mei 2022, welke ons oordeel (AVG-compliant) en gedetailleerde 
bevindingen bevat. 

Naar ons oordeel voldoet Medcor Pharmaceuticals B.V. aan het in het normenkader 
geformuleerde toetsingskader. Dit toetsingskader is gebaseerd op het door Medcor 
Pharmaceuticals B.V. ingeschatte risico op basis van de wet (AVG) en bijbehorende 
door Medcor Pharmaceuticals B.V. gedefinieerde beheersingsmaatregelen. 

Voor het gehanteerde normenkader inzake het Privacy Control Framework verwijzen 
wij naar Bijlage A van deze mededeling.

R.M.J. Dielissen MSc RA
Partner



Crowe Foederer B.V.

Bijlage A: Normenkader Privacy Control Framework
Onze assurance werkzaamheden hebben zich gericht op het volgende door Medcor Pharmaceuticals 
B.V. geïmplementeerde Privacy Control Framework:

De activiteiten van Medcor Pharmaceuticals B.V. bestaan uit de in- en verkoop van (farmaceutische) 
producten. Voor haar activiteiten wordt Medcor Pharmaceuticals B.V. in belangrijke mate ondersteund 
door haar zusterbedrijf Mosadex C.V. welke optreden als ICT-dienstverlener in de hoedanigheid als 
verwerker. 
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