UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

SEMINAR PRIVACY
Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts, (kandidaat) Register-Risicodeskundigen en
(kandidaat) Coördinatoren Fraudebeheersing

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 2 PE-punten

1 november 2017
15.00 - 20.00 uur
Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
€ 65,00 excl. BTW

Inhoud
Tijdens dit seminar zal ingegaan worden op de GDPR - General Data Protection Regulation, een Europabrede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) per 25 mei 2018 zal
vervangen. Deze wet beïnvloedt ook het werk van de expert. Tijdens dit seminar worden u handvatten
gegeven hoe hiermee om te gaan.
Sprekers
De sprekers zijn:
- Bas Baks, partner / advocaat van CMS te Utrecht, werkzaam in de Praktijkgroep Insurance van CMS,
gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op schades, waaronder
bouw gerelateerde kwesties en D&O.
- Leonard Böhmer, partner / advocaat van CMS te Utrecht, gespecialiseerd in aansprakelijkheid en
verzekeringsrecht, en transportrecht.
- Jean Paul van Schoonhoven, medeoprichter en directeur van Legal2Practice te Arnhem; tevens sinds
eind 2015 Chief Privacy Officer bij PostNL.
Bas Baks en Leonard Böhmer zullen in hun presentatie ingaan op het juridisch kader van de privacy
wetgeving. Hoe zijn de wetten en regels aangaande privacy op dit moment en wat gaat er veranderen met
de GDPR die op 25 mei 2018 van kracht wordt?
Jean Paul van Schoonhoven zal in zijn presentatie de praktische/operationele kant, evenals de consequenties van de nieuwe wetgeving belichten.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.35 uur
16.35 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 18.15 uur
18.15 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Bas Baks en Leonard Böhmer
Pauze
Presentatie Jean-Paul van Schoonhoven
Toetsing
Buffet
Sluiting

Toetsing
Om opgedane kennis aantoonbaar te maken en daarmee de titel van NIVRE Register-Expert te versterken,
is NIVRE voornemens om vanaf 2018 de NIVRE evenementen te toetsen. Dit jaar worden bij alle branches
pilots gedraaid.
Aan- en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij
annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.

