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Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze aangescherpte en
ingrijpende wetgeving heeft de nodige impact op het onderwijs. Scholen zijn niet
alleen verplicht deze wet na te leven, maar moeten ook aan kunnen tonen zich aan
deze wet te houden. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij schoolbesturen
en scholen om de privacy van leerlingen te beschermen!

Wat betekent dit in de praktijk voor onze organisatie?
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Wat moeten we regelen?
Dit zijn veelgehoorde vragen van bestuurders en directeuren. O21 organiseert om
deze reden het Privacycongres om u hierbij te adviseren en te ondersteunen.
O21 begeleidt tientallen besturen bij het op orde maken van hun privacybeleid
waarbij we volledig aansluiten bij uw organisatie. Na het congres weet u niet alleen
wat u moet regelen, maar heeft u ook kennis en inspiratie opgedaan om concreet
met het privacybeleid aan de slag te gaan. Tevens is het mogelijk om in
samenwerking met O21 de concrete vertaling naar beleid vorm te geven.
De keynote wordt verzorgd door Job Vos (Kennisnet) en Tonny Plas (adviseur Privacybeleid)

WERKSESSIE | privacypakket

WORKSHOPS
IBP-beleid ontwikkelen
Sociale media en privacy
Ouderbetrokkenheid en privacy
Bewustwording en voorlichting
Datalekken in het onderwijs

Op woensdag 7 maart 2018 organiseert O21 in
aansluiting op het Privacycongres een werksessie.
Tijdens deze dag krijgt u praktische handreikingen
om Informatiebeveiliging en Privacy Beleid binnen
uw organisatie conform de nieuwe richtlijnen en
wettelijke eisen te vertalen naar handzame
protocollen en concrete afspraken.

AANMELDEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

Minimaal 40 en maximaal 80 deelnemers.
Privacycongres
€295,- (ex. btw) per deelnemer.

Woensdag 14 februari 2018
Inloop vanaf 9:00 uur | start 9.30 tot 17:00 uur
Inclusief lunch en een afsluitende netwerkborrel

Privacycongres en werksessie
€595,- (ex. btw) per deelnemer.

Social Impact Factory Utrecht
Vredenburg 40 3511 BD Utrecht

Wees er snel bij, klik hier om u aan te melden!

