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De redactie van Privacy & Compliance nodigt u uit voor een nieuw privacy initiatief. De nadruk in 

het tijdschrift Privacy & Compliance lag tot nu toe op het compliant maken van de organisatie. Vanaf 

nu verleggen we de focus naar hoe wij privacy in de praktijk kunnen integreren in de bedrijfsstruc-

tuur en bedrijfsprocessen. Deze vernieuwde aanpak verdient een nieuwe naam: Privacy & Practice. 

Privacy & Practice zoekt in dat kader actief de discussie in de privacy-gemeenschap. Wat door de interna-

tionale wetgevers gemaakt en door de privacy professionals uitgevoerd en geïmplementeerd wordt, geeft 

meer dan genoeg stof voor discussie. In veel gevallen zijn er meerdere oplossingen denkbaar! 

We zoeken daarom enthousiaste privacy specialisten die hun kennis en ideeën schriftelijk willen delen 

met de sterk groeiende gemeenschap van professionals die zich bezighouden met het toepassen van het 

privacyrecht in de praktijk. Dit niet alleen via het tijdschrift, maar ook tijdens de jaarlijkse netwerk borrel. 

Op basis van uw toezegging om één à twee keer per jaar een artikel te schrijven, bent u tevens uitgenodigd 

voor de eerste Auteur’s Netwerk Borrel op 23/10/2014 tussen 16.00 - 17.30 uur in het Polman’s huis te 

Utrecht. 

U kunt zich eventueel ook nog ter plekke aanmelden als auteur van Privacy & Practice bij het dan aan-

wezige redactiesecretariaat. Uitgenodigd met u zijn actieve privacy professionals uit het bedrijfsleven en 

overheidsdiensten. Wij verheugen ons op uw deelname (in welke vorm dan ook)! (mail, sms of bel ons)  

Met vriendelijke groet,

Angelique & Christa

 

Angelique van der Weiden

(Redactiesecretariaat) Privacy & Practice

Angelique_vanderweiden@hotmail.com / +31 (0) 6 28 57 63 66

Christa Baltzer

(Marketing) Baltzer Science Publishers

christa@baltzersciencepublishers.com /+ 49 (0) 172 441 1982 

LOKATIE: POLMAN’S
 
HUIS - HOEK JANSDAM & KEISTRAAT - 2312 HV  -  UTRECHT 

 VANAF 17.30 UUR VINDT HIER EVENEENS HET PRIVACY AFTER HOURS (IAPP) EVENT PLAATS


