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Zorgen
Iedere organisatie verwerkt in meer of mindere mate
persoonsgegevens van medewerkers, klanten, cliënten
of burgers bij het leveren van haar diensten of
producten. Ook in het Midden en Klein Bedrijf (MKB)
worden persoonsgegevens verwerkt denk hierbij aan
de afdeling P&O of de klanten administratie. In
sommige gevallen verwerkt het MKB ook bijzondere
persoonsgegevens zoals medische of financiële
gegevens.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt
eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en
deze gelden ook voor het MKB. U beseft dat uw
organisatie onvoldoende grip heeft op de verwerking
en bescherming van persoonsgegevens en daarmee
risico loopt op boetes en imagoschade
U wilt hier op korte termijn effectieve verbetering in
aanbrengen zonder grote investering in tijd en geld.

Oplossing
Bij het gros van de MKB-bedrijven is de verwerking van
(bijzondere) persoonsgegevens beperkt en overzichtelijk
waardoor het redelijk eenvoudig is om aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te gaan voldoen.
Onder professionele begeleiding wordt u samen met
enkele “metgezellen”, in “Het Privacy College”, begeleidt
om na 6 bijeenkomsten de zaken rondom privacy op
orde te hebben.
Het Privacy College:
◼ Faciliteert 6 maandelijkse, klassikale bijeenkomsten
met maximaal 10 deelnemers
◼ Zorgt voor bewustwording rondom het thema privacy
◼ Stelt tools/templates beschikbaar die tijdens de
bijeenkomsten besproken worden
◼ Verwacht dat de deelnemers tussen de
bijeenkomsten met deze kennis, tools/templates binnen
hun eigen organisatie aan de slag gaan.

◼ Bespreekt en corrigeert waar nodig gezamenlijk met
de deelnemers de resultaten van het “huiswerk”
◼ Zorgt dat kennis wordt opgebouwd en u kunt
netwerken met de “metgezellen”

Kosten

Grip op Privacy
Met “Het Privacy College” krijgt u op een gestructureerde manier grip op Privacy binnen uw organisatie. Dit
stelt u in staat om aan de eisen van de wet te voldoen en het risico op boetes en imagoschade te beperken.
Met “Het Privacy College” kunt u direct aan de slag zonder eerst te moeten investeren in een dure opleiding
of het inhuren van een consultant. In “Het Privacy College” bouwt u gaandeweg namelijk zelf de noodzakelijke
kennis, ervaring en documentatie op.
Tevens biedt “Het Privacy College” de mogelijkheid met uw metgezellen te sparren, van elkaar te leren maar
ook om te netwerken.

Interesse? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
info@hetprivacyhuys.nl
Het Privacy Huys BV
Brightlands Smart Services Campus
Smedestraat 2, 6411CR Heerlen
08-50 60 90 25
www.hetprivacyhuys.nl
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