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Focus op de problemen en kansen

Klik niet op de verkeerde site
Een privacyreglement kan té sober zijn, maar
ook doorslaan naar iets onwerkbaars. De or is
de waakhond die controleert hoe gegevensbescherming in de praktijk uitpakt.

Aanscherping afspraken
PostNL verwerkt jaarlijks megahoeveelheden data van medewerkers,
klanten en andere externe relaties. Marisca van Ommen, beleidsadviseur medezeggenschap bij PostNL en Samuël
Goldberg, secretaris van de centrale
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