Seminar
Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in,
die moet zorgen voor een betere bescherming van
data voor alle EU-burgers. De AVG dwingt u als
organisatie meer verantwoordelijkheid te nemen
voor de privacygegevens die u verwerkt.

Is uw bedrijf Privacy-Proof & heeft
u uw Cyber-security op orde?

Tijd om ambities
waar te maken.
camaratesecurity.nl

Camarate Security organiseert in samenwerking met Camarate Training maandelijks
een Seminar Privacywetgeving & ICT. Gedurende 1 dagdeel bespreken wij de voor u
belangrijke zaken als het gaat om de AVG/GDPR en de inrichting van uw informatiebeleid
die u helpt te voldoen aan de gestelde eisen en verplichtingen.
Inhoud
Tijdens het seminar worden onderwerpen
besproken als:
• Privacywetgeving en veranderingen per 25 mei
• De verschillende soorten persoonsgegevens
• Wat mag u verwerken en onder welke
voorwaarden
• Verplichtingen voor u als verantwoordelijke
• Rechten van de betrokkenen
• Meldingsplicht datalekken
• Overige plichten vanuit de AVG
• Beleidsvraagstukken zoals bewaartermijnen
• Opties voor beveiliging en veel voorkomende
valkuilen

We behandelen daarnaast een aantal
templatedocumenten (waaronder een
checklists voor beveiliging, verwerkingsregister,
verwerkersovereenkomsten, en modelbrieven).
Deze krijgt u uiteraard mee en kunt u na het
seminar direct toepassen binnen uw organisatie.

Reserveer snel!

Aanmelden voor het Seminar Privacy wetgeving & ICT
Vul voor uw deelname onderstaande formulier in.

Bedrijfsnaam

Voorkeur voor deelname aan het seminar in **
Donderdagmiddag 19 april 2018
Donderdagmiddag 24 mei 2018
Donderdagmiddag 21 juni 2018

Functie

** U kunt aangeven in welke maand u wilt deelnemen door de
maand aan te kruisen.

De kosten voor deelname zijn € 349,2e deelnemer € 150,per persoon exclusief BTW.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Voor akkoord:
Naam:			

Mobiel nummer
Print deze pagina of sla de pdf op en mail deze

Aantal personen

Ter bevestiging:		
aan ramon.kolk@camarateict.nl

Voorwaarden
• Camarate neemt geheimhouding in acht ter zake van (ter beschikking gestelde) gegevens met betrekking tot u en uw organisatie
• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, in Euro’s.
• Voor aangeboden dienstverlening geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
• Kosten voor deelname wordt een week voor aanvang gefactureerd.
• Bij annulering tussen de 2 weken en 1 week voor aanvang van het seminar wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het seminar zijn de volledige seminarkosten verschuldigd. Annulering of verschuiving van de
seminardeelname dient schriftelijk door opdrachtgever te worden bevestigd.

camaratesecurity.nl

