
16 en 30 april 2018
Van Der Valk hotel 
Brussels Airport

Stoom uw onderneming klaar voor 
de inwerkingtreding van de GDPR!

Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) eraan komt, dat die een impact heeft 
op zowat élke onderneming in België en dat de meeste ondernemingen behoorlijk wat werk voor de 
boeg hebben, is inmiddels wel duidelijk. Maar heeft uw bedrijf al concrete stappen gezet naar GDPR 
compliance?
Wij helpen u hier graag bij aan de hand van twee namiddagsessies waarbij wordt gewerkt met een door 
Sirius Legal ontwikkelde “toolkit” van documenten waaronder een template “privacy impact assessment”.
De bedoeling van deze workshops is om aan de hand van deze  set van standaard documenten, de 
deelnemers in de eerste namiddagsessie wegwijs te maken in de GDPR in het algemeen en uitleg te 
verschaffen bij het invullen van de toolkit en in het bijzonder de systematiek voor het  invullen van de 
privacy impact assessment toe te lichten. 
Na afloop van de eerste sessie gaat u naar huis met voldoende achtergrond en kennis om intern de 
nodige documenten te verzamelen en het invullen van het privacy impact assessment document te 
starten. 
In de tweede sessie brengt u uw self-assessment document mee, samen met alle documentatie die men 
intern verzamelt heeft en kunnen eventuele vragen hierover samen opgelost worden. Daarnaast kunnen 
de deelnemers ook vooraf hun eventuele vragen doorgeven zodat deze (al dan niet anoniem indien 
gewenst) kunnen behandeld worden tijdens de workshop.  
Om een maximaal resultaat te bekomen laten we maximaal 20 deelnemers toe.

Met aanwezigheidsattest voor 8 uur permanente vorming

Docent

Bart Van den Brande, Advocaat in IP/IT en internetrecht, managing partner van Sirius 
Legal advocaten en Member of the Board van Smart Cities Law Firms.  Bart is  gecertifieerd 
Data Protection Officer en lesgever bij diverse opleidingsinstellingen. 
Sirius Legal is een jong advocatenkantoor dat zich sedert 7 jaar specialiseert in internetrecht, 
consumentenbescherming en IT/IP en dagelijks bedrijven bijstaat met vragen rond privacy en 
databescherming in het kader van GDPR compliance. 

2-daagse Workshop (13u - 17u)
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Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een routebeschrijving en een factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de  koffiepauzes, gratis parking en de volledige 
documentatie.  Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 1.566,95 euro (1.295,00 euro + 21% BTW) 
en kan u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. 
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag.  
Het maximum projectbedrag bedraagt 1295,00 euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van 
onze toekomstige opleidingen. De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering 
alsook de mogelijkheid het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen.
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