
Port Privacy organiseert een Privacy Awareness

Training speciaal voor PFSO’s.

Bent u verantwoordelijk voor het beveiligen van

een havenfaciliteit en/of belast met de ISPS Code

in de sector van maritiem transport en logistiek?

Dan is deze training voor u!

Privacy Awareness Training 
voor PFSO’s

ISPS & AVG



Privacy Awareness Training
ISPS & AVG

In de training geven wij praktische invulling aan alle 
relevante privacy aspecten die voortvloeien uit een 
gedegen toegangsbeleid en de inzet van camera-
bewaking.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene VeSinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese

privacywet ziet op de bescherming van persoons-

gegevens.

VVanuit de ISPS bent u verplicht om te weten wie er 

op uw havenfaciliteit aanwezig is, maar mag u deze 

gegevens dan bewaren? Hoe lang? Welke gegevens 

verzamelt u eigenlijk? Op deze, en andere vragen, 

geven wij antwoord in deze training.

Op een heldere en op de pOp een heldere en op de praktijk gerichte wijze 

leggen we de wet uit en passen we deze toe op de 

situaties van alledag. De training zit boordevol tips 

voor uw beveiligingsbeleid.
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Trainers

De trainers van Port Privacy hebben 
hun sporen verdiend in de wereld van 
havenbeveiliging, advocatuur, privacy 
en consultancy.

Tjeerd Poot (1975) is gecertificeerd
priprivacy professional (CIPP/E) en op de 

hoogte van alle relevante regelgeving 

en rechtspraak op het gebied van

privacy. Naast zijn werkzaamheden 

voor Port Privacy is hij zelfstandig

advocaat.

Gwynneth Goudsblom (1975) is
gecertificeerd prigecertificeerd privacy professional 

(CIPM). Centraal in haar werk staat het 

opstellen en implementeren van een 

gedegen privacy beleid waarbij ook 

altijd oog is voor veiligheid. Zij heeft 

haar voetsporen verdiend in de

maritieme secmaritieme sector onder anderen bij het 

oplossen van ISPS vraagstukken.

 

Klassikaal (max 15 deelnemers)

1 dagdeel – 08.30 uur tot 12.30 uur

EIC Mainport Rotterdam

€ 199,- ex BTW per deelnemer

Vrijdag 22 maart 2019 of

vrijdag 29 maart 2019vrijdag 29 maart 2019

ISPS & AVG

Toegangscontrole & Privacy

Camerabewaking & Privacy

Meer informatie vindt
u op onze website
www.portprivacy.com

Port Privacy B.V.   |   Nieuwe Sluisstraat 4a, Schiedam


