GDPR master class
27 feb t/m 12 apr
’s-Hertogenbosch

€€ 250,-*

Culturele &
GDPR

Interculturele

iedereen krijgt er mee te maken,
maar wat gaat u eraan doen en hoe?

Communicatie
Blockchain specialist /
bedrijfskundige
Paul Bessems
Weconet Technologies
GDPR specialist
Marcel Westphal
WJ advocaten
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Programma
Inloop
Inleiding dagthema
Dagthema deel I
Maaltijd
Dagthema deel II
Afronding + opdracht
Einde

De nieuwe Europese privacy wetgeving GPDR
(General Data Protection Regulation) wordt de
leidraad voor het beschermen van persoonsgegevens. En dat heeft grote impact op elke
organisatie die persoonsgegevens vastlegt in o.a.
HRM-, CRM- en ERP-systemen.
Niet alleen voor IT’ers maar voor alle management
disciplines zal de GDPR serieuze veranderingen
teweeg brengen. Alle reden dus om je goed voor te
bereiden en zo hoge kosten voor aanpassingen
later te voorkomen (denk aan de millennium bug).
Privacy by design wordt als aanpak door de GDPR
aangemoedigd. Het houdt in dat organisaties bij de
ontwikkeling van producten en diensten (veelal
gekoppeld aan informatiesystemen) privacy voorop
stellen. Blockchain technologie biedt daarvoor
prachtige mogelijkheden.

“Probeer niet een deel te genezen
zonder het geheel te behandelen”
Plato, ±400 v. Chr.

De master class GDPR is bedoeld voor alle verantwoordelijken in organisaties. Goede implementatie
van de nieuwe regels vraagt om samenwerking
tussen alle functiegebieden en daar zal uitgebreid
aandacht aan worden besteed.

In de “GDPR master class” leert u in 5 sessies van 3½
uur wat de impact van de GDPR zal zijn voor uw
organisatie met betrekking tot: Legal, IT, Human
Recources en Marketing.

HR specialist
Ernst Steltenpöhl
Expatise®
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De master class wordt verzorgd door:
•
•
•
•
•

ir Paul Bessems
mr Marcel Westphal
drs Ernst Steltenpöhl
ba Mahir Özdemir
drs Leon van Ekeren

Blockchain + IT
GDPR + Legal
Human Recources
Blockchain in action
Marketing (+ Coördinatie)

Ga naar: www.privacyxdesign.nl voor het volledige
programma en de cursusdagen en meldt u aan. Na
aanmelding ontvangt u een email ter bevestiging.
Heeft u vragen? Mail dan naar info@privacyxdesign.
of bel 06 - 5351 2292, Leon van Ekeren.
* Deze master class is in ontwikkeling, daarom eenmalig deze
sterk gereduceerde prijs van €250 incl. literatuur en catering.

Partner

De GDPR master class is in nauwe samenwerking met de
Weconomics Foundation door Privacy x Design ontwikkeld
.

