9 mei 2019
Van Der Valk hotel
Beveren

Namiddagsessie

GDPR

De belangrijkste vragen
rond gegevensbescherming (AVG / GDPR)

Inmiddels ging 1 jaar voorbij sinds de GDPR in werking trad. Enkele voor de hand liggende vaststellingen na
één jaar GDPR zijn dat de controle vanuit de Belgische overheid wat achterwege blijft, dat heel wat bedrijven
(tot zelfs de helft) absoluut niet in orde zijn en dat het voor veel bedrijven die wél aan de slag gegaan zijn
onduidelijk blijft wat nu precies van hen verwacht wordt.
Bart Van den Brande en zijn team bij Sirius Legal gaven vorig jaar al enkele opleidingen over de toen aankomende
GDPR bij Infotopics. Vandaag nodigen we hem terug uit om ons een update te geven van de situatie na een
jaar toepassing van de verordening en om de lessen die zijn team trok uit de vele dossiers inzake GDPR die zij
het afgelopen jaar behandelden met onze deelnemers te delen.
Docent
Bart Van den Brande, managing partner van Sirius Legal. Bart is veelvuldig spreker op events en seminaries en
gastlector bij universiteiten en hogescholen en was 8 jaar lang assistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Bart is
Member of the Board bij het internationale advocatennetwerk Smart Cities Law Firms, waarbinnen Sirius Legal
met name instaat voor alle aspecten van databescherming en privacy gerelateerd aan smart cities projecten.
Bart is gecertifieerd Data Protection Officer en volgde het Executive Program in Smart Cities aan de EADA in
Barcelona. Hij traint toekomstige DPO’s in de juridische achtergrond van de GDPR bij Data Protection Institute.
Sirius Legal is een boutique advocatenkantoor dat zich sedert 8 jaar specialiseert in internetrecht,
consumentenbescherming en IT/IP. Het team van Sirius Legal staat al vele jaren bedrijven uit de reclamewereld
en communicatiesector bij met vragen rond privacy en databescherming en werkt intensief rond GDPR
compliance voor haar cliënteel.

PROGRAMMA (12u30 ONTVANGST MET BROODJES / AANVANG 13u / EINDE 17u)

Per brief
Per fax
Per tel.
E-mail
Website

•

Wat is er gebeurd sinds mei 2018?

•

Wat zijn de 5 belangrijkste concrete learnings uit de afgelopen 9 maanden voor webshops?

•

Wat staat er in de Belgische Kaderwet van september 2018?

•

Hoe zit het met boetes en controles en met de organisatie van de gegevensbeschermingsautoriteit in België?

•

Wat gebeurde er de voorbije 9 maanden in onze buurlanden (boetes, controles, specifieke wetgeving)?

•

Hoe zit het met de ePrivacy Verordening?

•

Hoe zit het nu precies met mijn marketing en prospectie? Wat mag er nog per mail, per telefoon en per papieren post
na eind mei 2018?

•

Hoe zit het nu eigenlijk precies met het gebruik van beeldmateriaal door bedrijven, onder andere op websites, in social
media en in publicaties?

•

Hoe omgaan met Data Protection Impact Assessments (Gegevensbeschermingsimpactbeoordelingen) bij nieuwe apps,
software, websites of toepassingen?

•

Hoe omgaan met data breaches? Welke verzekering tegen cyberrisico’s kiezen? Hoe cyberrisico’s vermijden?

•

Welke privacyrisico’s zijn er en hoe deze te beheersen?

•

Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?

•

Hoe lang mogen gegevens worden bewaard? heeft u het overzicht nog?

•

Wat mag wel en niet met persoonsgegevens

•

Welke regelgeving geldt met betrekking tot gegevensdoorgifte naar landen buiten de EU/EER?

•

Wat betekent de nieuwe meldplicht datalekken voor uw organisatie?

•

Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de AVG?
Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel
0032/(0)3 227 18 59
0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53
info@infotopics.be
www.infotopics.be
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Ondernemingsnummer:
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E-mail:
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Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Stad/Gemeente:
Ondernemingsnummer:
Datum:			Handtekening

BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
IBAN: BE42 2200 9294 7254
SWIFT BIC: GEBA BE BB
BTW BE 0453326035
RPR-RPM Antwerpen

Inschrijvingsformulier
GDPR
9 mei 2019
Van Der Valk Beveren REF: 1939

Samen met de bevestiging van uw inschrijving
ontvangt u de routebeschrijving en factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de
koffiepauzes, gratis parking en de volledige documentatie. Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt
453,75 euro (375 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 375,00 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 Algemene Verordening Gegevensbescherming
voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details van hoe wij omgaan met uw gegevens
vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze
website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

