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Impact van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming op het beheer 

van digitale persoonsgegevens

Doelgroep

CEO’s, CIO’s, HR managers, R&D voor product/
dienst/applicatie die persoonsgegevens verwerken, 
advocaten en bedrijfsjuristen, magistraten en andere 
geïnteresseerden
     

Organisatie

Werkgroep IT en Digitale Transformatie 

Docent

Natalie Bertels, KU Leuven Centre for IT & IP Law en imec

Programma

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese 
privacy verordening, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), definitief van toepassing 
zijn. Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens 
verwerken, starten best nu met de voorbereiding.

In deze studieavond komen volgende topics aan bod:

• Wanneer zijn welke regels van toepassing? Stand van 
zaken bij het verzamelen en gebruiken van IP adres, 
cookies, device fingerprints, social media data, sensor 
data,…

• Hoe ver kan je gaan? Basisprincipes voor correcte 
verwerking van persoonsgegevens

• Hoe zorg je voor een (ook technische) implementatie 
(privacy by design) van de AVG en maak je de regel tot 
een voordeel?

De topics worden praktisch benaderd en geïllustreerd 
aan de hand van geselecteerde use cases in IoT, cloud, 
identity management, personalisatie van producten en 
diensten, gerichte reclame, registratie en communicatie 
in healthcare (sensitive data), e-learning en werknemer 
privacybeleid.


