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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Bescherming privacy van burgers

Made in Suriname, Agro en ICT
(3 in 1) Beurs 2018

Onze laatstgehoude ondernemersavond had als onderwerp het
beschermen van persoonsidentificatiegegevens. Inleiders waren de
heer Baboelal en mw. mr. S. Essed. De concept wet terzake betreft
regels die de privacy van burgers (Private Law) moeten beschermen.

Buy Local, Brand Global

Artikel 17 lid 1 van onze grondwet vormt de basis van deze wet.

Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn priveleven, zijn
gezin, zijn woning en zijn eer en goede naam. Met het
toezicht op naleving van de wet wordt een onafhankelijke
persoon of autoriteit belast; een Data Protection
Commissionar (DPC).
Deze wordt na voordracht van de Minister en raadpleging
van het parlement door de president benoemd voor een
periode van 5 jaar waarna hij hernoembaar is in deze
functie. De kwalificaties zijn ook bij wet vastgesteld. De
inleiders gaven de belangrijkste zaken aan waarmee
organisaties in het kader van privacy bescherming rekening
moeten houden. Verteld werd dat internetgigant Yahoo door
cybercrime drie biljoen gegevens kwijtraakte. Bij iemand met
meerdere accounts en een zelfde password kan hierdoor
ongewenste toegang tot zijn account plaatsvinden alsook tot
zijn financiele gegevens.
Zo lagen van het Amerikaanse bedrijf TARGET in 2013 de
gegevens van 40 miljoen klanten (w.o. password en creditkaart gegevens) op straat. Wat de hackers met deze
gegevens doen is geld afpersen van de benadeelden onder
bedreiging van het openbaar maken van de gestolen
gegevens. In Suriname is er al cybercrime gepleegd bij
enkele grote ondernemingen. De wet die in de maak is
reguleert hoe omgegaan moet worden met de data van de
klant. Na de presentatie van de inleiders kwamen er vanuit
het goed opgekomen publiek vragen, opmerkingen en
suggesties. Vooral het aspect van bewustwording over deze
aangelegenheid werd benadrukt omdat die nog onvoldoende
zou zijn. De inleiders gaven aan dat bij een datalek altijd een
verantwoordelijke is en dat zijn organisaties/instituten en
ondernemingen die data beheren. Naar het vraagstuk van
aansprakelijkheid voor organisaties moet daarom zorgvuldig
gekeken worden. Aldus een greep uit de presentatie. RMD

voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst,
huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

3 - 6 mei 2018
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: Stichting BUSOS
Tel.: 530311, tst. 111/112
Fax: 437971, E-mail: info@busos.sr
website: www.busos.sr

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

51337

YISHA IMPORT

Marienburg 198

51342

FIRST CLASS ENTERTAINMENT

Powisistraat 205

Promotion Bureau

51346

MAMCOTEX

Acaciastraat 28

Importeur

Aan alle in Januari 2018 ingeschreven bedrijven in het
H a n d e l s r e g i s t e r w o r dt o p d e z e a v o n d d e g e l e g e n h e i d g e b o d e n
om hun producten en/of diensten aan het publiek te tonen. Deze
B2B meeting zal maandelijks
w o r d e n g e h o u d e n . H e t b i e dt
gelegenheid tot netwerken en kennismaking met nieuwe
ondernemers.

51351

FRILAND VASTGOED EN BEMID- Richard Van Geeneweg 28
DELINGSBUREAU

51354

ZHAO HANQING

Frederik Derbystraat 83

Importeur

51378

ELLEN TJON-A-MEEUW

Kwattaweg 220 A

Servicebureau

Datum: Dinsdag 27 Februari 2018
Ti j d : 1 9 . 3 0 - 2 1 . 0 0 u u r.
L o k a t i e : K K F - C o n f e r e n t i e z a a l , P r o f . W. J . A . K e r n k a m p w e g 3 7 .

51403

GENCO TRANSPORTING

Kashmirstraat 84

Transportbedrijf

51423

RADJIN HOUTMARKT

Kwattaweg perceel 21 en 22

Winkelier

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij!

51424

ANACLETO'S IMPORTS

Jan Besar Sarno Rebostraat 52

Importeur

Indien u een nieuw product of nieuw bedrijf hebt en op de
ondernemers avond wil presenteren kunt u contact maken stichting
BUSOS op het nummer 530311 # 111 / 112.

51427

M.L. MALONE

Manbarklakstraat 31

Importeur

51433

YAIT-C

Agilalaan 33

Adviesbureau

Ook eventuele investeerders worden opgeroepen dit
evenement bij te wonen

51455

BRENT - R.C.C.

Hardwarsingweg 26 A

Adviesbureau, Importeur

51459

TAXI SERVICE DOEBE PROJECT

Prim Ramawadhdoebeweg 500c

Taxibedrijf

51472

CULEXTRA

Dr. E.j. Abrahamsstraat 7

Uitgeverij, Promotion Bureau

51499

IRA'S CAR RENTAL

Loorstraat 74

Verhuurbedrijf

51509

MOESA HASSANKHAN

Havenlaan (Havencomplex)

Transportbedrijf

51511

VINIKE GOLD

Dritabikistraat 3

Importeur, Exporteur

51516

MARCIA'S SUPERMARKET

Benzdorp

Winkelier

51548

SAMUEL OPPASHUIS

Rode Locusstraat 1096

Dagverblijf

51550

YANG ZHUANWEI

Basitostraat 39

Importeur

51551

DHELIA'S OPPASHUIS

Kamalaweg 14

Dagverblijf

51560

R.L. SIMONS

Anton Favereystraat 3

Importeur

51562

A.A. CLARKE

Acaciastraat 28

Importeur, Exporteur

51564

DE KLEINE AARDE

Adroestraat 3

Winkelier

51575

SABRINA'S TAXI

Blokfluitstraat perceel 222

Taxibedrijf

Wist

u

dat ?

"Onze stijl van geven bepaalt vaak wie we aantrekken" zegt dr. Judith
Orloff gerenommeerd energiepsychiater aan de UCLA universiteit in
Californie. Omdat geven niet altijd een deugd is moeten we leren met
gevoel te geven. Ongezond geven kan iemand emotioneel kreupel
maken en vijandige negatieve relaties uitlokken. Orloff stelt dat je van
geven een goed gevoel moet krijgen en als je dat niet krijgt er iets mis
is. In termen van energie verdeelt ze geven in twee categorieen: 1)
gevoelvol geven en 2) onderling afhankelijk geven. Gevoelvol geven is
onvoorwaardelijk geven. Je geeft omdat je het fijn vindt en je verwacht
niets terug. Het is geven vanuit je hart, nooit gedwongen. Onderling
afhankelijk geven daarentegen put de levenskracht uit en wordt al dan
niet bewust gedreven door verplichtingen, schuldgevoel of martelaarschap. Vaak voelt de gever zich opgebrand, misbruikt en niet gewaardeerd. Om je energie hoog te houden moet je je stijl van geven kennen:
onderling afhankelijk, gevoelvol of een mengsel van beide. Wees geen
weldoener die het verkeerd doet! Een gevoelvolle gever weet wat compassie is en kan in de schoenen van anderen staan en steun geven
zonder de problemen van de anderen op zijn schouders te nemen. De
gevoelvolle gever stelt grenzen en waakt voor "idiote compassie" waarbij zijn energie wordt uitgeput. Je moet kunnen zeggen: "Ik help je
maar dit is alles wat ik heb". Dan is er sprake van evenwichtig gevoelvol geven en degenen aan wie je geeft weten dan ook waar ze aan toe
zijn.
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
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"Het wonder van ademhalen is zuurstof inademen en giftige koolstofdioxide uitademen. Bewust ademhalen verankert je stevig in je
lichaam en kalmeert je gedachten."
(Judith )

