Gevolgen nieuwe privacywetgeving (AVG)
Speciale bijeenkomsten voor: bedrijfsartsen & verzekeringsartsen en arboprofessionals, HRmanagers en ondernemers
Dinsdag 27 maart en dinsdag 10 april| Hotel Veenendaal
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In uw
werksituatie komen veel situaties voor waar u op een goede manier met de privacy van
medewerkers zal moeten omgaan. Het is daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de
gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan.
Uitgeverij Kerckebosch organiseert daarom twee specifieke bijeenkomsten. Een voor bedrijfsartsen
en verzekeringsartsen en een voor arboprofessionals, HR-managers en ondernemers.
Na het volgen van de training:
•
•
•
•

Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt
vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
Bent u op de hoogte van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het
handhavingsbeleid

Functie specifieke situaties
Ook zal er ingegaan worden op functie specifieke situaties zoals 'invloed van de AVG op de werkvloer'
bij arboprofessionals en HR en 'perikelen rondom het vermelden van BSN-nummer en het opnemen
van gesprekken' bij bedrijfs- en verzekeringsartsen.
Docenten:
mr. Saskia Lang, Advocaat / Partner, Langblok Advocaten
Saskia is ruim 20 jaar werkzaam in de advocatuur. Haar specialisme is arbeidsrecht. De vraagstukken
over verzuim en privacy betreffen een groot deel van haar werkzaamheden. In haar praktijk werkt zij
veelvuldig samen met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verzuimbureaus. Saskia verzorgt
regelmatig cursussen en trainingen. Zij is ondermeer aangesloten bij de Vereniging Privacyrecht
(VPR).

Cursus:

De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfsartsen en
verzekeringsartsen
Datum:
Dinsdag 27 maart 2018 (12.30 tot 17.30 uur)
Locatie:
Hotel Veenendaal
Kosten:
€ 325,- excl. btw. per persoon
Accreditatie:
AbSg - 4 punten bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde
Meer info/Aanmelden: https://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/gevolgen-nieuweprivacyregels-avg-bedrijfsartsen-2600282

Cursus:

Gevolgen nieuwe privacywetgeving (AVG) voor arboprofessionals,
(HR)managers en ondernemers
Datum:
Dinsdag 10 april 2018 (09.00 tot 17.00 uur)
Locatie:
Hotel Veenendaal
Kosten:
€ 395,- excl. btw. per persoon
Meer info/Aanmelden:https://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/gevolgen-nieuweprivacywetgeving-avg-arboprofessionals-2800283

Contact:

Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122 - 3700 AC Zeist
Telefoon 030 6984222
E-mail: persbericht@kerckebosch.nl | klantenservice@kerckebosch.nl

