
Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & 
Entertainment

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, 

Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op 

de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van IE & 

ICT. Wij hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden.

KienhuisHoving heeft sinds kort een nieuwe website. Om ultiem gebruik te maken van de 

nieuwe mogelijkheden die deze website biedt, hebben wij als praktijkgroep Technologie, Media 

en Entertainment (IE, ICT en Privacy) besloten om te bloggen over relevante onderwerpen op 

ons gebied. De eerste twee blogs staan inmiddels op 

http://www.kienhuishoving.nl/nl/specialismen/specialismen/technologie-media-entertainment/. 

Zij gaan over de aankomende meldplicht voor datalekken en de wettelijke verplichting tot 

geheimhouding volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Wij hopen dat wij u door onze blogs voortdurend op de hoogte kunnen houden van de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van IE, ICT en Privacy. 

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2013 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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