ATIA in samenwerking met advocatenkantoor Van Eps
Kunneman VanDoorne presenteert een cursus gebaseerd
op twee belangrijke onderwerpen:

Algemene voorwaarden

Privacy en Bescherming
Persoonsgegevens

Brechtje Huiskes

Tara Dalebout
Veel bedrijven maken gebruik van algemene
voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn zo normaal
dat veel mensen er niet over nadenken. Toch zijn er
heel veel vragen over te stellen. Doen de algemene
voorwaarden van uw bedrijf wat u denkt dat ze doen?
Gelden de algemene voorwaarden van uw bedrijf
automatisch zodra u zaken doet met een ander? En
maakt het verschil of uw wederpartij een bedrijf of een
privépersoon is? Wat gebeurt er eigenlijk als een
bedrijf waarmee uw bedrijf een overeenkomst sluit ook
algemene voorwaarden heeft? Hoe moet je zorgen dat
de algemene voorwaarden van uw bedrijf dan gelden?
En zijn er dingen die niet geregeld mogen worden in
algemene voorwaarden? Deze vragen en meer zullen
wij beantwoorden tijdens dit deel van de cursus.

Stelt u zich voor: u hebt een vertrouwelijk gesprek met
een cliënt op uw kantoor. Deze cliënt wil andere
afspraken maken over een contract dat jullie in het
verleden hebben gesloten. Het is een moeilijk gesprek.
Achteraf blijkt dat uw cliënt het gesprek heeft
opgenomen en dat hij het in een rechtszaak tegen u
wil gebruiken om te bewijzen dat het contract is
gewijzigd. Mag dit zomaar? Is dit geen inbreuk op uw
privacy? Een ander voorbeeld: u hebt het gevoel dat
een van uw werknemers geld wegneemt of klanten
niet laat betalen voor bepaalde producten. Mag u een
camera ophangen om uw werknemers in de gaten te
houden? En hoe werkt het eigenlijk wanneer u dure
producten verkoopt, en op een dag de politie belt of ze
uw klantenbestand en facturen mogen komen
bekijken? Dit zijn maar enkele vragen die spelen op
het gebied van privacy. Alle bedrijven hebben te
maken met persoonsgegevens van klanten of van
werknemers. Hoe en wanneer je deze gegevens moet
beschermen, komt in deze cursus aan de orde.
Bovendien zullen we het hebben over het recht op
privacy op de werkvloer.
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