Grip op de Groep

‘Wij zijn klaar
voor de AVG’
Tekst Marijke Nijboer

Stichting Prisma in Almere wilde zich goed voorbereiden op
de veranderende wetgeving rond privacy. Alle medewerkers
volgen de module e-learning over de AVG. De gmr, directeuren
en ict’ers volgden de workshop identiteitsfraude. Daarnaast
huurt Prisma een functionaris gegevensbescherming in van de
CED-Groep.

Kindwijs bouwt sterke
eigen academie
De AVG
Vanaf deze maand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. De AVG stelt hoge eisen aan de
beveiliging van privacygevoelige informatie
over leerlingen en ouders. Schoolbesturen
zijn aansprakelijk wanneer de organisatie
de verplichtingen niet nakomt.
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Meer weten?
Angela Groen
a.groen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/privacy

Meer weten?
Ook hulp ontvangen bij de opzet of uitbouw
van uw academie?
Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/bestuursacademies
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