
Schrijf u in voor de training 

Actualiteiten Privacywetgeving 
voor werkgevers (AVG) 

en leer hoe u hoge boetes als gevolg 

van datalekken voorkomt! 

Onzorgvuldig 
omgaan met 

personeelsgegevens 
kan uw organisatie

veel geld kosten
Actualiteiten Privacywetgeving 

voor werkgevers (AVG)
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e-mail: opleidingen@rendement.nl     www.rendementco.nl
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Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd 
op klanttevredenheidsonderzoeken door het onafhankelij-
ke Cedeo. Cedeo verleent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ 

pas als minimaal 80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ 
is over de uitvoering, de docenten en de organisatie.

� In één dag op de 

hoogte

� Actueel

� Praktijkgericht

� Professionele docent

� PE-punten voor NIRPA-

registers

� Gelegenheid tot stellen 

van vragen

� Korting voor abonnees



Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene ver-

ordening gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing. Door de AVG krijgt uw 

organisatie meer verplichtingen bij het 

verwerken van persoonsgegevens. De be-

langrijkste maatregel is dat u moet kun-

nen aantonen dat u de juiste organisato-

rische en technische maatregelen heeft 

genomen om aan de AVG te voldoen. U 

kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met 

een registratieplicht. Dit betekent dat 

u een overzicht moet opstellen, waarin 

alle verwerkingen van persoonsgegevens 

inzichtelijk zijn gemaakt en bijgehouden 

worden. Ook kan uw organisatie verplicht 

zijn om een functionaris voor de 

gegevensbescherming aan te stel-

len. 

Werknemers krijgen door de AVG 

meer rechten met betrekking 

tot de verwerking van 

hun persoonsgege-

vens. Zo gelden 

er straks 

strengere eisen voor het zogenoemde 

toestemmingsvereiste. Als uw organisatie 

niet kan aantonen dat een verwerking van 

persoonsgegevens strikt noodzakelijk is, 

moet u hiervoor aan de werknemers expli-

ciet om toestemming vragen. Uw organi-

satie moet kunnen bewijzen dat werkne-

mers deze toestemming hebben gegeven. 

Daarnaast hebben werknemers het recht 

om de toestemming in te trekken en om 

te weten aan wie uw organisatie hun 

persoonsgegevens verstrekt. U moet de 

werknemer daarover actief informeren, 

tenzij u kunt aantonen dat de werknemer 

al over deze informatie beschikt.

Tijdens de training Actualiteiten Pri-
vacywetgeving voor werkgevers 
(AVG) hoort u wat u moet doen om 

een datalek van personeelsgegevens 

te voorkomen. Want een datalek le-

vert een boete op, die kan oplopen 

tot € 20 miljoen of 4% van de jaar-

omzet van uw organisatie. Kom dus 

snel in actie! 

Voorkom dat de gegevens van 
uw personeel op straat komen te liggen!

Voorkom hoge boetes!

De training Actualiteiten 
Privacywetgeving voor werkgevers 
wordt gehouden in Utrecht op:
� 30 januari 2018 

� 15 februari 2018 

� 13 maart 2018 

� 12 april 2018 
Kijk voor meer data op 
www.rendementco.nl/prvwg 

Bestemd voor
� Hoofden en medewerkers 

personeelszaken

� Directeuren

� Managers

� Leidinggevenden

� Arboprofessionals

� Financials

� Ondernemingsraden

� Offi cemanagers

� IT-beheerders

� en iedereen die met de persoonsgege-

vens van werknemers te maken heeft

Aantal bijeenkomsten
1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Certifi caat
Na de training krijgt u een certifi caat van 

deelname toegestuurd.

PE-punten
83 punten voor het Register Salaris-

administratie (RSa) en het Register Payroll 

Professional (RPP) van het NIRPA

De volgende onderwerpen komen 
onder meer aan bod:
� Wat zijn persoonsgegevens?

� Wat mag u daar wel en wat niet mee?

� Wat zijn bijzondere persoonsgegevens 

en welke spelregels gelden daarvoor?

� Wat betekent de nieuw Algemene 

verordening gegevensbescherming 

(AVG) voor uw praktijk?

� Wat moet u doen als u de bewerking 

van persoonsgegevens uitbesteedt aan 

een verwerker?

� Hoe werkt de meldplicht datalekken?

� Welke sancties staan er op 

datalekken?

Prijzen
� € 645 voor niet-abonnees

� € 545 voor abonnees op één van de 

Rendement-edities of Rendement.nl

� € 515 voor Premium-abonnees

� € 465 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie

� € 195 voor elke 4e deelnemer van 

dezelfde organisatie

Voorkom een boete en schrijf u in voor de training 

Actualiteiten Privacywetgeving 

voor werkgevers (AVG) op

www.rendementco.nl/prvwg


