Klik hier als u problemen heeft met het bekijken van dit bericht.

INSCHRIJVING
Beste,

Kom naar het eerste event van het vernieuwde DPO Pro, de Belgische vereniging voor Data Protection
Officers, ontstaan uit de fusie van de Belgische tak van de AFCDP en het reeds bestaande DPO Pro.
Cyberveiligheid van data, cookiepolicies en het sanctiebeleid van onze Gegevensbeschermingsautoriteit
staan centraal tijdens deze conferentienamiddag.

Bent u DPO of privacyverantwoordelijke, Frans- of Nederlandstalig en belast met de juridische, technische,
digitale, HR- of marketingaspecten van de verwerking van persoonlijke gegevens? Dan hebben we goed
nieuws voor u: we richten één Belgische vereniging van privacyprofessionals op, een fusie van AFCDP (de
'Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel' Belgische tak) en DPO Pro, met de steun van het VBO.
Deze nieuwe vereniging moet de uitwisseling van kennis en ervaringen bevorderen en zal seminars,
conferenties en overlegfora organiseren. Ze werpt zich op als de spreekbuis van privacyprofessionals bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit. Ze vertegenwoordigt ook voor alle sectoren, zowel publiek als privaat,
iedereen die instaat voor de implementering van de GDPR.
Dit eerste event, met een programma dat mooi aansluit bij de GDPR-actualiteit, betekent meteen ook de officiële
kick-off voor de nieuwe vereniging DPO-Pro.
PROGRAMMA - 25.03.2020
13.30 u - 13.40 u: Verwelkoming - Florence de Villenfagne
13.40 u - 14.00 u: Voorstelling van het nieuwe DPO-Pro: een fusie van DPO-Pro en AFCDP, met de steum
van het VBO - Paul-Olivier Gibert, Koenraad Flamant, Nathalie Ragheno
14.00 u - 14.30 u: Hoe concreet omgaan met het beginsel van opslagbeperking? - Johan Vandendriessche
14.30 u - 15.00 u: Cyberveiligheid en de GDPR - Alexandre Pluvinage
15.00 u - 15.30 u: Pauze
15.30 u - 16.00 u: Cookies: een toelichting voor leken - Thomas Ghys
16.00 u - 16.30 u: De wettelijke aspecten van cookies - Peter Craddock
16.30 u - 17.00 u: Keynote Speaker - Hielke Hijmans
17.00 u: Networking Cocktail
PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs van het event:
Lid DPO-Pro of AFCDP: 85 EUR (excl. BTW)
Niet-lid: 135 EUR (excl. BTW)
Lidmaatschap new DPO-Pro + event: 275 EUR (excl. BTW) (waarvan de bijdrage: 195 EUR) E

Waar? VBO - Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
Wanneer? Woensdag 25 maar, 13.30 u - 17.00 u
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