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Workshop 
Actief aan de slag met de nieuwe privacywetgeving (AVG) 

 
Na de mooie opkomst op de eerste workshop en de positieve feedback hebben wij besloten een 2 
workshop AVG te houden. Ongetwijfeld heeft u vernomen over de nieuwe privacywetgeving die 
bekend staat onder de AVG/ GDPR en op 25 juni is ingegaan.  
 
Onze workshop gaat verder dan alleen informatie zenden. Wij gaan uw handvaten geven en 
daadwerkelijk met elkaar aan de slag om de AVG wetgeving te implementeren in uw bedrijf.  
Daarvoor organiseren we nu een 2e workshop. 
 
Doel van de workshop 

1. Na het volgen van onze actieve workshop een hands-on manier zijn de eerste en de belangrijkste 
stappen gezet om aan de AVG-wetgeving te voldoen en  

2. heeft u een beeld van de impact voor uw bedrijf van de AVG-wetgeving.  

U krijgt dus niet alleen informatie, maar vooral  praktische handvaten om aan deze wetgeving als 
MKB’er te kunnen voldoen. 
Aan het einde van de workshop heeft u ook daadwerkelijk de eerste stappen gezet. 
  
Wat wordt er behandeld in de workshop: 
  

 Wat is AVG/GDPR? 
 Wat zijn nu exact persoonsgegevens? 
 Welke voor AVG relevante persoonsgegevens verzamel en verwerk je? 
 De vraag: moet ik een verwerkingsregister bijhouden? 
 Heb ik een privacy-officer nodig? 

  
Waarmee gaan we aan de slag: 
  

 Beschrijven gegevensverwerking 
 Privacyverklaring 
 Incidentregister 
 Incidentbeleid 

  
Omdat we praktisch aan de slag gaan is het gewenst dat u een eigen laptop mee neemt. 
Maximaal 12 deelnemers per workshop (bij voldoende animo organiseren we later een 3e, deelname 
op basis van binnenkomst inschrijving) 
Voor een lunch wordt gezorgd en zo wordt het aangename met het nuttige verenigt. 
  
Wanneer , waar en kosten: 
 
2 juli 2018 van 12.00 t/m 14.00 uur op ons kantoor. Ontvangst vanaf 11.30 uur 
 
De organisatie is in handen van Pro4Staff en Drechtsteden Accountants en Adviseurs. 
Deze workshop is exclusief voor klanten gratis. Voor derden geldt een eigen bijdrage van € 99.  
 
Opgaaf 
 
Wilt u met AVG aan de slag? Geeft u zich zo snel mogelijk op (liefst uiterlijk 25 juni) per e-mail 
info@drechtstedenaccountants.nl of telefonisch 078 – 89 072 89  
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