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Program in Smart Cities aan de EADA in Barcelona.  Hij traint toekomstige DPO’s in de 
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8 november 2018
Van Der Valk Brussels Airport

Nieuwe Europese 
Privacyregels 2018

Verplichte aanstelling van een Data Protection Officer 
(DPO) en nieuwe documentatieplichten

De GDPR (General Data Protection Regulation)  is inmiddels enige tijd geleden (25 
mei 2018) van kracht geworden. Bedrijven en non-profitorganisaties zijn sindsdien 
verondersteld om met hun bedrijfsvoering in overeenstemming te zijn met de GDPR.  De 
werkelijkheid blijkt echter anders.  Aangezien een grote meerderheid van de Belgische 
bedrijven nog niet het nodige heeft gedaan herhalen wij deze succesvolle opleidingsdag.
De GDPR heeft immers een grote impact op alle organisaties die persoonsgegevens 
beheren en verwerken.
Leer tijdens deze opleiding wat er veranderd is sedert mei 2018, hoe u zich kunt 
voorbereiden en hoe u aanzienlijke boetes en aansprakelijkheidsrisico’s kunt vermijden.
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InleIdIng

• Het privacyrecht gisteren en vandaag
• Waarom een nieuwe verordening?  
• Welke privacyrisico's zijn er en hoe deze te beheersen?
• De internationale en supranationale regelingen
• De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG en de Algemene Verordening 
 Gegevensbescherming
• Evoluties in België en Europa sedert eind mei 2018

de toepassIng, reIkwIjdte en werkIng van de gdpr (general data 
protectIon regulatIon)

• Wat is een persoonsgegeven en wat niet? 
• Wanneer is er “verwerking” van persoonsgegevens?
• Wat is een bestand?
• Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker? Wie is functionaris voor de 
 gegevensbescherming?
• Aanstelling van een DPO (Data Protection Officer)
• Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
• Wat omvat het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
• Wanneer is een buitenlandse privacywet van toepassing of is een buitenlandse  
 overheid bevoegd?
•  Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
• Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaarheid?
• Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
• Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
• Wat betekent de meldplicht datalekken? En wat staat in de richtsnoeren   
 datalekken?
• Inzage- en verbeterrecht in klantgegevens? GDPR (nieuwe Europese Verordening)
• Hoe ver gaat de informatieplicht?
• Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat  
 betekent dat?

rechtsbeschermIng en  toezIcht 

• De rol van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) en de Commissie voor de  
 Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL) en zijn sectorale comités
• Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
• Welke boetes kunnen worden opgelegd? 
• Boetes en toezicht in België en de EU sedert eind mei 2018

  PROGRAMME (Aanvang 9u / Lunch 12u30 – 13u30 / Einde 17u)



het werk van de dpo In de praktIjk: uItwerken van een prIvacybeleId

• Toegangsbeveiliging
• Naleving en controle
• Documenten
• Het ontwerpen van een informatiebeveiligingsplan

outsourcIng, cloud computIng en safe harbor

• Wat moet u regelen in een bewerkersovereenkomst?
• Wat is cloud computing en wat zijn de risico’s?
• Hoe gaat u om met buitenlandse leveranciers?
• Safe Harbor is ongeldig verklaard: wat betekent dat? Wat houdt Privacy Shield in? 
 Wat zijn modelcontracten en BCRs?
• Wat zijn de aandachtspunten voor Shared Service Centers binnen uw 
 organisatie?

prIvacy op de werkvloer

• Privacy en HR
• Relatie arbeidsrecht en privacyrecht
• Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
• Privacyregels rondom ziekteverzuim en reïntegratie
• Bring-your-own-device
• Omgang met sociale media
• Mag mijn werkgever in mijn inbox kijken?
• Pre-employment en in-employment screening

cookIes, spam en telemarketIng

• Hoe kan ik toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?
• Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies?
• Welke regels gelden er voor het versturen van commerciële e-mail?
• En wat gaat de nieuwe Europese ePrivacy Verordening brengen?
• Wanneer mag ik eigen klanten bellen als hun telefoonnummer in het ‘bel-me-niet-
 register’ staat?

(onlIne) marketIng 

• Hoe omgaan met uw bestaande database?
• Hoe regulariseert u uw database voor mei 2018?
• Opt-in of gerechtvaardigd belang als grondslag voor verwerking?
• Hoe omgaan met minderjarigen?
• Is prospectie en cold calling nog mogelijk onder GDPR?
• Wat met online tools voor oa “abandoned basket”, heatmapping, analytics, 
 remarketing

  PROGRAMME (09h00 - 17h00) 
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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 753.90 euro (590,00 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 
580,00 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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