


GDPR en privacy

Wenst u juridische ondersteuning bij uw 

eerste stappen als ondernemer? Wenst 

u tijdelijke juridische ondersteuning 

voor een bepaald project of om de 

afwezigheid van een vaste juridische 

medewerker op te vangen?

Wenst u uw Algemene Voorwaarden, 

een NDA, arbeidsovereenkomst,  

onderaannemingsovereenkomst, dienst- 

verleningsovereenkomst, bedrijfswagen 

policy,… te laten opmaken?

Wenst u uw vennootschapsrechtelijke en 

juridisch – administratieve verplichtingen 

uit te besteden? (organisatie van de 

Algemene Vergadering, Raden van 

Bestuur, aandeelhoudersregister,…)

SheEO begeleidt uw onderneming bij 

alle belangrijke stappen die zij kan 

doorlopen, met op maat gemaakte 

en betaalbare oplossingen op het 

vlak van corporate housekeeping, 

contract management en juridische en 

administratieve ondersteuning.

We delen graag onze knowhow inzake 

GDPR en privacy en inzake Corporate 

Housekeeping via seminaries, 

workshops, in-house opleidingen, 

nieuwsbrieven en interessante artikels 

op onze website en op social media. 

Onze workshops, seminaries en in-

house opleidingen zijn steeds op maat 

van uw onderneming en cliënteel, met 

tal van tips en praktijkvoorbeelden.  

Saskia Monseur is daarnaast ook 

actief als gastdocente Corporate 

Housekeeping aan de afstudeerrichting 

Rechtspraktijk van Vives Hogeschool 

Brugge.

Bent u al ‘GDPR proof’?

SheEO begleidt dagelijks zowel kleine 

als grote ondernemingen, KMO’s en  

federaties in alle mogelijke sectoren bij 

de implementatie en oppuntstelling van 

de GDPR. SheEO biedt all-in-one GDPR 

pakketten aan tegen vaste prijzen en 

GDPR begeleiding op maat (priva-

cy audit, opmaak GDPR documenten, 

procedures op maat en opleidingen, …)

SheEO kan uw onderneming bijstaan 

als GDPR consultant, gecertificeerd 

Data Protection Officer (DPO) of ge-

certificeerd GDPR Auditor.

Ook boekhoudkantoren, advocaten- 

kantoren, grote ondernemingen die 

-naast hun bestaande diensten-  

GDPR advies aan hun klanten wensen 

aan te bieden, maar niet de vereiste  

expertise in huis hebben, kunnen een  

beroep doen op SheEO.
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SheEO begeleidt zowel starters, een-

manszaken, kleine ondernemingen, 

KMO’s, grote ondernemingen en  

federaties in tal van sectoren. SheEO 

biedt juridische en administratieve 

oplossingen aan op maat van uw  

onderneming, aan transparante prijzen.  

SheEO staat voor innovatief onder- 

nemerschap met een vrouwelijke 

toets. De activiteiten van SheEO 

kunnen opgesplitst worden in 3 

luiken, waarbij de dienstverlening 

mogelijk is in het Nederlands, Frans 

en Engels. 

Neem zeker een kijkje op  

www.sheeo.be voor gedetailleerde 

info i.v.m. onze diensten en prijzen.
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