Privacy & Compliance
Beschermen van persoonsgegevens

Sinds de invoering van de Algemene Wet Gegevensbescherming
(AVG) in 2018 worstelen organisaties nog altijd met de vraag
hoe om te gaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke data.
Centrale vragen zijn vaak hoe je als organisatie persoonsgegevens en bijzondere data (bijvoorbeeld camerabeelden en medische informatie) veilig kunt opslaan en eventueel bewerken of
gebruiken/delen, zonder een inbreuk te doen op de privacy van
betrokkenen. Wat zijn de juridische kaders? En hoe organiseer
je dit zo goed mogelijk binnen je eigen organisatie?
Deze vragen op het gebied van privacy, opslag van persoonsgegevens en data governance staan centraal in de opleiding
Privacy & Compliance.

Theorie en praktijk
Tijdens de 2-daagse Masterclass leer je wat je als organisatie kan,
mag en moet doen met persoonsgegevens. Naast theorie is er
veel aandacht voor praktijkcasussen en hoe je veilige data opslag
en gebruik binnen je organisatie duurzaam kunt organiseren. Ook
kun je een eigen casus inbrengen.

Online module Juridisch kader
Voor de start van de opleiding volg je in je eigen tempo de online
module over het juridische kader rondom Privacy. Op deze
manier kun je de theorie alvast laten bezinken en op een later
moment terugkijken.

Resultaten
Na de masterclass Privacy & Compliance:
• Weet je de basisbeginselen van de AVG;
• Ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom het
(verwerken van) persoonsgegevens;
• Weet je hoe je de informatiebehoefte van jouw organisatie
kunt afstemmen op wat kan en mag binnen de AVG;

www.eur.nl/erasmusacademie/avg

Wanneer

De actuele data zijn op onze website
te vinden.
Prijs

De investering bedraagt EUR 1375
(vrijgesteld van BTW). Inbegrepen zijn
dagarrangement en cursusmateriaal.
Waar

Novotel Brainpark Rotterdam
Direct inschrijven

Schrijf je in via onze website:
www.eur.nl/erasmusacademie/avg
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 20.
Certificaat

Na de opleiding ontvang je als bewijs van
deelname een digitaal certificaat van
Erasmus Academie.
Meer informatie

Neem contact op met Miranda Smit
Adviseur opleidingen T: 010-4088687
E: smit@erasmusacademie.nl
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Heb je inzicht in de rechten van gebruikers en weet je hoe je
een proces kunt inrichten om adequaat verzoeken van ge
bruikers af te handelen;
Ben je in staat Privacy en Security by Design toe te passen
binnen je organisatie;
Weet je wanneer je een Data Protection Impact Assessment
(DPIA) moet uitvoeren en welke methodes hiervoor
beschikbaar zijn
Kun je je organisatie overtuigend adviseren over het opzetten
van verantwoorde data-opslag en het gebruik ervan.

Docenten
De masterclass Privacy & Compliance biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Je krijgt les van de volgende docenten.
Roeland Reijers
Privacy en Security consultant en Chief information security
officer a.i.bij Universiteit en Hogeschool van Amsterdam
Kees van Noortwijk
Universitair Hoofddocent Recht en IT aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam

Programma
Online module
Voorafgaand aan dag 1 volg je de online module ‘juridische
introductie over Privacy. Kees van Noortwijk legt in een aantal
online colleges de belangrijkste uitgangspunten van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming uit.
Hij gaat na een algemene introductie van Privacy in op de
kernpunten van de AVG, welke beginselen er zijn. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan verwerkingsovereenkomsten en
de privacy statement.
Dag 1
Ochtend
Roeland Reijers gaat in op de taken en verantwoordelijkheden van
de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): Wat is de rol
van de FG binnen organisaties? Hoe zorg je dat de FG optimaal in
jouw organisatie kan functioneren? Roeland bespreekt de uitbreiding van de rechten van gebruikers (recht op vergetelheid, inzagerecht, recht op dataportabiliteit) en de inrichting van processen
voor het afhandelen van gebruikersverzoeken. Verder wordt ook
de meldplicht datalekken in de praktijk besproken.
Middag
Roeland Reijers geeft uitleg over en toepassing van Privacy en
Security by Design. Wat zijn de belangrijkste principes en
hoe kunnen we ze in de praktijk gebruiken? Vervolgens wordt
stilgestaan bij privacy enhancing technologies: hoe kunnen we
zorgen dat we de privacy van onze betrokkenen zo goed mogelijk
beschermd wordt.
Dag 2:
Ochtend
Marijn Janssen gaat in op informatiebeheer, beveiliging en
compliance conform de AVG. Waar loop je tegen aan bij het
integreren van de AVG in jouw bedrijfsprocessen, wat moet nog
geoptimaliseerd worden? Er wordt gekeken naar data governance
en data stewardship binnen organisaties.
Middag
De Data Protection Impact Assessment (DPIA) staat centraal, zowel
de theorie als praktijk komt aan bod. Wanneer moet je een DPIA
uitvoeren volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
en de European Data Protection Board (EDPB) en hoe werkt dat in
de praktijk? De belangrijkste DPIA modellen worden toegelicht en
we behandelen een pré DPIA en DPIA uit de praktijk. Daarnaast is er
ruimte voor het bespreken van casuïstiek van de deelnemers.

www.eur.nl/erasmusacademie/avg

Marijn Janssen
Hoogleraar ICT & Governance, TU Delft

Voor wie?
De masterclass Privacy & Compliance is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer en de verwerking van
persoonsgegevens. Denk hier bij aan data-analisten, informatiemanagers, privacy adviseurs, privacy officers, security officers,
compliance officers, data protection officers, functionarissen
informatiebeveiliging en juristen.
Wij zien jouw inschrijving graag tegemoet:
www.eur.nl/erasmusacademie/avg

Wat vinden onze
deelnemers?
“Programma met een sterke inhoud
zowel theoretisch als qua koppeling
naar de praktijk. Hele goede docenten,
dus zeker heel veel toegevoegde
waarde.”
“Deze masterclass geeft een goed
theoretisch kader over de nieuwe
AVG, de oude wbp, en de verschillen.
De sprekers waren allen experts in hun
vakgebied, en waren zeer gemotiveerd
om hun verhaal duidelijk en met
voorbeelden uiteen te doen.”

