Nieuwspoort Seminar

AVG-Proof in 10 kwartier

Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
14 juni 2018
13.30 – 17.00 uur met een lunch vanaf 12.30 uur

Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?
Met Ina Brouwer, oud-politica en advocaat bij Borg Advocaten en Marius van Rijswijk,
senior consultant bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei
2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?
In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er
terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens
het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ krijgt u in 1 compacte middag theoretische
kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

•
•
•
•

De begrippen en kaders van de nieuwe wet
De verschillen tussen de WBP en de AVG
De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?
De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

Kijk voor het programma op www.haagscongresbureau.nl
en schrijf u in! Korting voor leden van BMK.
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Programma 14 juni 2018
12.30 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort
13.30 uur Blok 1: Kader en juridische aspecten
Ina Brouwer, oud-politica en advocaat bij Borg Advocaten
1. Basiselementen bescherming persoonsgegevens: Begrippen,
speelveld en spelers
2. Van de Wbp naar de AVG: De belangrijkste wijzigingen
3. Verplichtingen: Beveiliging, datalekken, privacy by design, privacy by
default, DPIA, bewerkersovereenkomsten

Ina Brouwer

4. Rechten van betrokkenen (leerlingen, ouders, onderwijzers,
medewerkers) en informatieplichten
5. De toezichthouder komt op bezoek; wat nu?
15.00 uur Koffie en thee
15.20 uur Blok 2: Implementatie
Marius van Rijswijk, senior consultant, Verdonck, Klooster & Associates (VKA)
6. Praktijkvoorbeelden (interactief)
7. Introductie privacy: Waarom is privacy belangrijk, is het wel nieuw,
moet ik bang zijn voor boetes?
8. De 8 belangrijkste thema’s uit de AVG en wat moet ik nu concreet in
2018 doen per thema?
9. Hoe bescherm ik mijn online privacy: 12 tips & tricks
10. Wat gaat u morgen (anders) doen? Vervolgstappen
17.00 uur Afsluitende borrel

In 10 kwartier op de hoogte van de ins and outs!
Kijk voor het programma op www.haagscongresbureau.nl
en schrijf u in! Korting voor leden van BMK.

Marius van Rijswijk

