Beste relatie,
Op dinsdag 18 juni 2019 staat er weer een nieuwe regiobijeenkomst gepland en
u bent uitgenodigd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de BIO, Privacy en
het verwerken van gegevens onder de AVG.
BMC organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Theo Quist, CISO en PO
van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Het doel van deze bijeenkomst
is kennis & casuïstiek delen en elkaar ontmoeten.
De bijeenkomst wordt afgetrapt door de heer Alexander Meijer,
gemeentesecretaris van de gemeente Heerhugowaard. Opvolgend duiken we
dieper in de AVG met mevrouw Cecile Schut, directeur Systeemtoezicht bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Programma
11:30 uur Inloop
12:00 uur Lunch
13:00 uur Kick-off door de heer Alexander Meijer, gemeentesecretaris van de
gemeente Heerhugowaard
13:15 uur Gastspreker mevrouw Cecile Schut, directeur Systeemtoezicht
Autoriteit Persoonsgegevens
13:45 uur Panelgesprek met mevrouw Cecile Schut, FG en CISO; ervaringen
afgelopen jaar AVG en waar liggen de uitdagingen?
14:15 uur Pauze
14:30 uur Uitdaging; De BIO - wat verandert er daadwerkelijk in de praktijk?
15:15 uur Pauze
15:30 uur Uitdaging: Uitwisseling van gegevens met derden, beoordeling,
vastlegging en handreiking
16:15 uur Plenaire afsluiting
Na de eerste pauze komt de BIO aan bod. De werkzaamheden die voor de BIG
zijn verricht, liggen al grotendeels in lijn met de BIO. Er zijn echter ook
veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen in de praktijk? En welke
stappen moeten er in het kader van de BIO in 2019 gezet worden?
De tweede deel van de bijeenkomst staat wederom in het teken van de AVG.
Door de snelle ontwikkelingen en de complexiteit blijven zich op het gebied van
privacy nieuwe vraagstukken aandienen. Welke voorwaarden gelden er voor het
uitwisselen van persoonsgegevens met derden? Hoe zorg je dat medewerkers
eenvoudige en begrijpelijke handreikingen daarvoor krijgen?

Aanmelden?
Meld u vandaag nog aan door een e-mail te sturen naar ian.schmidt@bmc.nl.
Aanmelden kan tot 11 juni 2019. Er zijn 80 plekken beschikbaar, dus wees er
snel bij. CISO’s, FG’s en Privacy Officers van alle non-profit organisaties die
banden hebben met de gemeenten zijn van harte welkom om kennis te delen en
elkaar te ontmoeten.

Bereikbaarheid
Adresgegevens: Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard.
Parkeren kan in parkeergarage Interparking P4 Stadsplein onder het
gemeentehuis, tegen een tarief van € 1,20 per uur.
Reist u met het openbaar vervoer? Station Heerhugowaard bevindt zich op 16
minuten lopen van het gemeentehuis.

Overige informatie
De gemeente Heerhugowaard beschikt over een werkcafe waar u vanaf 10:00
uur kunt flexwerken, zodat u de dag goed kunt benutten. Graag vernemen wij bij
uw aanmelding of u aansluit bij de lunch en of u eventuele dieetwensen heeft
waar wij rekening mee kunnen houden.
Wij kijken er naar uit u (wederom) te ontmoeten tijdens deze regiobijeenkomst.
Met vriendelijke groet, ook namens Theo Quist van de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard,
Ian Schmidt, Jeannine Tjin en Ilhame Hajji
BMC
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