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#ICT EN INFORMATIEMANAGEMENT

gdpr club - jaarlijks lidgeld voor bedrijven en organisaties
collega's onder elkaar

I.S.M.

omschrijving

INTRODUCTIE

GDPR-Club for DPO, Legal, IT en Managers
Om als DPO, jurist, afdelingshoofd, Business manager of ICT manager op continue basis geïnformeerd te blijven is lang geen evidentie meer.

Om aan deze uitdaging tegemoet te komen biedt SBM vanaf dit najaar een “gloednieuwe GDPR club formule " aan - bestaande uit 7
seminaries bestemd voor Informatieveiligheids- consulenten, Data Protection Ofﬁcers, juristen en ICT managers. Via deze clubformule
kan u themagewijs uw "GDPR kennis" op peil houden.
Deze GDPR club formule en bijhorende seminaries hebben als doel alle professionals die bedrijfsintern betrokken zijn met
“Informatieveiligheid” actuele diepgaandere kennis en “best practices” aan te reiken op basis van een laatste stand van zaken betreffende de
belangrijkste (kern)taken/domeinen waarbinnen een informatieveiligheidscel dient te functioneren.
De spreker(s) van elk seminarie is/(zijn) vakexpert(en) binnen het speciﬁeke vakdomein dat in het desbetreffende seminarie behandeld
wordt.
Deze GDPR clubformule en bijhorende seminaries zijn een echte aanrader voor elke business professional die zijn "GDPR kennis" wenst te
verdiepen en uit te breiden op basis van inspirerende praktijk use cases.

OMSCHRIJVING

Het GDPR Club concept met bijhorende seminaries:
Als bedrijf of organisatie kan uw bedrijf/organisatie lid worden van deze nieuwe GDPR clubformule voor een volledig clubjaar (=vanaf
septemer '19 tem mei '20) . Eens het bedrijf/organisatie lid kan u tot 10 (personeels)leden koppelen aan dit lidmaatschap. Vervolgens
kunnen deze gekoppelde clubleden aan het voordeel ledentarief zelf vrij kiezen welke seminarie topics zij wensen mee te volgen en dit aan
ledentarief.
GDPR Club lidmaatschap voor een bedrijf/organisatie bedraagt: € 330,00 (*)/bedrijf/clubjaar
Seminariekostprijs voor "GDPR club-leden" : € 50,00 (*)/avond
Seminariekostprijs voor niet GDPR club-leden: € 180,00 (*)/avond

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Functionaris gegevensbescherming
Data Protection Officer
Juridische meedewerkers
IT manager, diensthoofd IT
Business Managers

VOORKENNIS

Basiskennis GDPR terminologie is aanbevolen.
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METHODOLOGIE

Verloop van een seminarie avond:
Een seminarie wordt opgedeeld in twee delen:
Tijdens het eerste gedeelte van de avond krijgt u een uiteenzetting over de geactualiseerde context en concepten van het desbetreffende
seminarietopic.
Na de pauze wordt via inspirerende praktijk Use Case en concreet stappenplan of best praktice voorgesteld.
Tijdens de pauze even tijd voor social networking tijdens een hapje en een drankje:

Tijdens de pauze is er ook even tijd om aan social networking te doen met spreker(s) en andere de andere leden. De ideale formule om
"kennispeers" te ontmoeten en op informele wijze van gedachten te wisselen!

programma
GDPR-Club seminarie topics voor for DPO, Legal, IT en Managers
2/10/2019
6/11/2019
4/12/2019
5/02/2020
4/03/2020
1/04/2020
6/05/2020

De impact van de nieuwe Belgische privacywet (Gent)
De BREXIT binnen GDPR context: “Handelen met 3de land". (Gent)
De werking van de GBA: Het 2 sporenbeleid onder de loepe genomen (Gent)
GDPR in de E-Commerce wereld (Gent)
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid binnen gegevensbescherming (Gent)
GDPR management procedures, platforms, tools and best practices (Gent)
Rechtspraak: GDPR sancties binnen de EU (Gent)

De hierboven aangekondigde thema's en data kunnen wegens praktische omstandigheden (actualiteit) gewijzigd worden.
Wanneer u lid bent van de IT Club - Circle of Excellence, kan u bovenstaande seminaries aan ledenprijs (€ 50 in plaats van € 180 - prijzen
excl. 21% BTW) volgen.
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