Vergeet uzelf niet aan te melden

Online versie

Geachte heer/mevrouw,
Graag maken wij u attent op de cursus AVG voor griffiers die 17 september a.s. in Utrecht zal plaatsvinden.
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacyrecht is daarom
actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd
online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen,
dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten
daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan
worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.
Doel, opzet en resultaat
Het doel van de cursus AVG is dat de cursist bewust wordt wat de invloed van de AVG op de werkzaamheden
van de griffier.
Na het volgen van de cursus heeft u het volgende geleerd:



U kent de regels rondom privacy en de invloed die het heeft op de werkzaamheden van de griffier



U kunt de regels toepassen in de praktijk



U kent de meldplicht bij datalekken

Doelgroep
Primair is de cursus bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.
Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en geïnteresseerden.

Docent
mr. dr. Caroline Raat
Zelfstandig adviseur
Caroline is Independent Researcher van het Actieplan
Open Overheid voor Open Government Partnership. Ook
is zij een ervaren docent en praktijkadviseur in het
bestuurs(proces)recht. Met regelmaat adviseert en
publiceert zij over de Wob en aanverwante wetten en
vraagstukken. Als jurist en bestuurswetenschapper
bewandelt zij graag alle mogelijke wegen om een
behoorlijke en werkende oplossing voor een probleem
aan te dragen.

Bekijk de cursus
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen bij deze cursus.
Met vriendelijke groet,
Berghauser Pont Academy
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