
WONDERLAB ORGANISEERT SAMEN MET  
BUREAU 42 DE WORKSHOP

Inhoud
U verwerkt wel eens, op kleine of grote schaal, persoonsgegevens bin-
nen uw organisatie maar weet niet precies hoe het zit met de privacy-
regelgeving? U wilt aan de slag met privacy maar ziet hier als een berg 
tegen op? Kom dan naar onze workshop waar u op de hoogte wordt 
gebracht van wet en regelgeving en handvaten krijgt aangereikt voor het 
maken van een eigen privacy beleid. 

Doelstelling
Na deze sessie weet u wat de risico’s maar ook de kansen zijn voor  
uw organisatie. Het doel is om een overzicht te krijgen van het wettelijk  
kader en op interactieve wijze een beeld te vormen van een privacy  
beleid dat bij uw organisatie past. 

Voor wie?
Deze workshop is voor innovatieve starters en MKB bedrijven die
gevestigd zijn op Strijp-S of uit de regio Eindhoven komen.

Belangrijke gegevens
Aantal deelnemers:

Wanneer:
Locatie:

Koffie & Thee:
Tijd:

max 15
Donderdag 7 mei
Wonderlab-S, 5e etage van het Videolab  
gebouw Strijp-S, Eindhoven
vanaf 16:00 uur
16:30 uur tot 18:00 uur

Interesse?
Stuur een email naar: aanmelden@wonderlab-s.com

in de praktijkprivacy



WONDERLAB

Wonderlab-s
Stichting Wonderlab  is de plek op Strijp-S waar de kennis, kunde en  
vaardigheden aanwezig zijn om efficiënt concepten voor tastbare  
producten op de markt te introduceren.
Door de de juiste mix van Technologie, Design en Business toe te passen 
op innovatieve concepten worden ze realistisch en uitvoerbaar. In de Pilot 
Plant van het Wonderlab kunnen we in samenwerking met geselecteerde 
partners concepten omzetten in demonstrators, prototypes, pilot series 
en vervolgens produceren en assembleren.

Wilt u meer weten? 
Laat u vrijblijvend informeren over de aanpak, de daarmee gemoeide tijd 
en het kostenplaatje. Wonderlab laat u graag zien hoe dat in de praktijk 
werkt. Bel Robbin Reijnen voor meer informatie: 06 - 15 86 13 94.
Stichting Wonderlab Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven (Strijp-S), 
info@wonderlab-s.com, www.wonderlab-s.com


