2-daagse klassikale training

Certified Information Privacy
Professional/Europe (CIPP/E)
Deze training leidt op voor het Certified Information Privacy
Professional/Europe (CIPP/E) examen van IAPP (International

Association of 

Privacy Professionals), de grootste internationale
beroepsvereniging van privacy professionals.

Ook deze opleiding kunnen wij in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met
ons op voor de mogelijkheden!
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Cursusomschrijving
In samenwerking met IAPP (International
Association of Privacy Professionals) organiseren
wij de Nederlandstalige Certified Information
Privacy Professional/Europe (CIPP/E) training.

Met de CIPP/E certificering kunt u aantonen dat u
kennis heeft van de wet- en regelgeving in privacy
en data protection op Europees niveau. CIPP/E
wordt gezien als dé Europese standaard op het
gebied van privacy.
Inhoud
Deze training, die opleidt voor de ‘Certified
Information Privacy Professional/Europe’ t

itel,
bestaat uit 2 dagen. Tijdens de eerste dag worden
onderwerpen als Data Protection Laws, Personal
Data, C
ontrollers and Processors, Processing
Personal Data, Information Provision en Data

Subjects’ Rights behandeld. Tijdens de tweede dag
wordt specifiek ingegaan op Security of Processing,
Accountability, International Data Transfers,
Supervisions and Enforcement en Compliance.

Gedurende de training wordt volledig ingegaan

op de Europese context en specifieke wet- en
regelgeving rondom data protection.

IAPP
De International Association of Privacy
Professionals (IAPP) is de grootste data

privacy community in de wereld. IAPP

biedt privacy certificeringen voor privacy
professionals en managers, zoals CIPP/E

en CIPM (Certified Information Privacy
Manager). De Certified Information Privacy
Professional/Europe (CIPP/E) certificering

wordt gezien als dé Europese standaard op
het gebied van Privacy. IAPP is een non-profit
organisatie met meer dan 14.000 leden.

Lesmateriaal en voorbereiding
Ter voorbereiding op de training en het CIPP/E examen ontvangt u het officiële IAPP studiemateriaal.
Wij verwachten dat vóór aanvang van de training de volgende aspecten voor u bekend zijn:
u
Wat is een persoonsgegeven?
u
Wat is een controllor?
u
Wat is een processor?
u
Beginselen van gegevensverwerking (OESO principes art. 5 AVG)
u
Grondslagen (art. 6 AVG)
Doelgroep
Privacy en data protection staan zowel bij bedrijven als de overheid hoog op de agenda en krijgen
in de huidige security trainingen niet de aandacht die deze Europese Privacy training wel biedt. De
CIPP/E training en certificering zijn dan ook bedoeld voor alle IT-, privacy- en security professionals
en managers en consultants die dit gemis ook voelen en te maken hebben met persoonlijke data.
Qua functionarissen denken wij aan privacy officers, functionarissen gegevensbescherming (FG),
informatiemanagers, corporate privacy managers, data protection officers, compliance officers, risk
managers, information security professionals, IT auditors en IT governance professionals.
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Aanvullende certificeringen
Pagina
Certified Information Privacy Manager (CIPM) - 2 dagen
In de CIPP/E training (het “wat”) leert u alles over de Europese wet- en regelgeving op het g
 ebied
van privacy en dataprotectie en tevens over de consequenties van de verschillen hierin tussen
bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten. Dit komt niet aan bod in de CIPM training. Wij adviseren
te starten met CIPP/E zodat u als privacy manager ook op de hoogte bent van het juridische kader.
In de CIPM training (het “hoe”) past u deze kennis vervolgens toe in uw rol als privacy manager en
wordt er dieper ingegaan op de daarbij behorende verantwoordelijkheden en werkzaamheden.
Certified Information Privacy Technologist (CIPT) - 2 dagen
Bent u meer technisch geïnteresseerd? Dan is de CIPT training een goede aanvulling op de CIPP/E
training. Tijdens deze 2-daagse training wordt dieper ingegaan op de toepassing van deprivacy wet
en regelgeving in een IT omgeving en worden verschillende IT gerelateerde oplossingen aangereikt.
Ook komen onderwerpen als Privacy by D
 esign en de Privacy Operation Lifecycle aan bod.
Trainers
Uw trainers zijn vooraanstaande Nederlandstalige privacy juristen en privacy specialisten die veel
kennis hebben van de Nederlandse privacy situatie. De training wordt door een van de onderstaande
docenten gegeven:
Mr. Drs. Jeroen Terstegge CIPP US/E
Jeroen Terstegge is lid van de Privacy faculty van IAPP en geaccrediteerd IAPP
trainer. Daarnaast is hij voorzitter van het IAPP chapter Nederland en is hij partner
bij Privacy Management Partners. Jeroen is een van de meest toonaangevende
privacy juristen van Nederland. Voorheen was Jeroen corporate privacy officer,
verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van het wereldwijde privacy beleid
en compliance raamwerk van Philips. Jeroen bekleedt een aantal bestuursfuncties,
waaronder die van voorzitter van de commissie Privacy van VNO-NCW en MKB
Nederland. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het blad Privacy & Compliance.
Mr. Sergej Katus CIPM
Sergej Katus is eveneens partner bij Privacy Management Partners. Sergej is lid van
de editorial board van het NGFG (Nederlands Genootschap van Functionarissen
voor de Gegevensbescherming) en privacy adviseur van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Voorheen was hij Privacy Officer bij de NS.
Simone Fennell-van Esch LL.M M.Phil CIPP/E CIPM
Simone Fennell-van Esch is adviseur bij Privacy Company. Daarvoor was zij chef
de bureau en senior researcher bij Wolf Legal Publishers en research fellow bij het
Tilburg Institute for Law Technology and Society. Als editor was Simone jarenlang
verbonden aan het blog van het Nederlands Juristenblad (NJB).
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Programma

Pagina

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
DOMEIN I
INTRODUCTION TO EUROPEAN DATA
PROTECTION

DOMEIN II
EUROPEAN DATA PROTECTION LAW AND
REGULATION

Origins and Historical Context
u
Rationale for data protection
u
Human rights laws
u
Early laws and regulations
u
The need for a harmonised European approach
u
The Treaty of Lisbon
u
A modernised framework

Data Protection Concepts
u
Personal data
u
Sensitive personal data
u
Pseudonymous and anonymous data
u
Processing
u
Controller
u
Processor
u
Data subject

European Institutions
u
Council of Europe
u
European Court of Human Rights
u
European Parliament
u
European Commission
u
European Council
u
European Court of Justice

Application of the Law
u
Establishment in the EU
u
Non-establishment in the EU

Legislative Framework
u
The Council of Europe Convention for the
Protection of Individuals with Regard to the
Automatic Processing of Personal Data of
1981 (The CoE Convention)
u
The EU Data Protection Directive (95/46/
EC)
u
The EU Directive on Privacy and Electronic
Communications (2002/58/EC) – as
u
amended
u
The EU Directive on Electronic Commerce
(2000/31/EC)
u
European data retention regimes
u
The General Data Protection Regulation
(GDPR) and related legislation

International Management Forum
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Data Protection Principles
u
Fairness and lawfulness
u
Purpose limitation
u
Proportionality
u
Accuracy
u
Storage limitation
u
Integrity and confidentiality
Legitimate Processing Criteria
u
Consent
u
Contractual necessity
u
Legal obligation, vital interests and public
interest
u
Legitimate interests
u
Special categories of processing
Information Provision Obligations
u
Transparency principle
u
Privacy notices
u
Layered notices
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Data Subjects Rights
u
Access
u
Rectification
u
Erasure and the right to be forgotten
(RTFBF)
u
Restriction and objection
u
Automated decision making, including
profiling
u
Data portability
u
Restrictions
Confidentiality and Security
Appropriate technical and organisational
measures
u
Breach notification
u
Vendor Management
u

Accountability Requirements
u
Responsibility of controllers and
processors
u
Data protection by design and by default
u
Documentation and cooperation with
regulators
u
Data protection impact assessment
u
Mandatory data protection officers
Cross-Border Data Transfers
u
Rationale for prohibition
u
Safe jurisdictions
u
Safe Harbor and Privacy Shield
u
Model contracts
u
Binding Corporate Rules (BCRs)
u
Codes of Conduct and Certifications
u
Derogations

DOMEIN III
Pagina
COMPLIANCE WITH EUROPEAN DATA
PROTECTION LAW AND REGULATION
Employment Relationship
u
Legal basis for processing of employee
data
u
Storage of personnel records
u
Workplace monitoring and data loss
prevention
u
EU Works councils
u
Whistleblowing systems
u
‘Bring your own device’ (BYOD) programs
Surveillance Activities
u
Surveillance by public authorities
u
Interception of communications
u
Closed-circuit television (CCTV)
u
Geolocation
Marketing Activities
u
Telemarketing
u
Direct marketing
u
Online behavioural targeting
Internet Technology and Communications
u
Cloud computing
u
Web cookies
u
Search engine marketing (SEM)
u
Social networking services

Supervision and enforcement
u
Supervisory authorities and their powers
u
The European Data Protection Board
u
Role of the European Data Protection
Supervisor (EDPS)
Consequences for GDPR violations
u
Process and procedures
u
Infringements and fines
u
Data subject compensation
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Pagina
Certificaat van Deelname en examen
Certificaat van Deelname
Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname.
Examen
Na de training is het mogelijk examen te doen en de CIPP/E titel te behalen; u ontvangt een
examenvoucher (deze is 6 maanden geldig). Het CIPP/E examen wordt op een groot aantal locaties
in Nederland afgenomen. Het examen bestaat uit 90 meerkeuzevragen en duurt 150 minuten. In deze
training worden alle onderwerpen die in het examen naar voren komen behandeld, desalnietemin
dient u rekening te houden met 25 uur aan examenvoorbereiding.
Om examen te mogen doen is IAPP lidmaatschap vereist. De kosten van dit lidmaatschap (een jaar)
zijn bij het tarief van de training inbegrepen, mits het uw eerste IAPP training is die u volgt. Gedurende
de tijd van uw lidmaatschap ontvangt u onder meer uitnodigingen voor exclusieve privacy webinars
en toegang tot het IAPP resource center met privacy gerelateerde content.
Uw CIPP/E titel
Wanneer u uw titel heeft behaald, is deze voor altijd geldig, mits u blijvend voldoet aan de volgende
voorwaarden:
u
uw IAPP lidmaatschap waardig zijn; en
u
ten minste 10 uur per jaar besteden aan privacy of security opleidingen.
PE-punten
Voor het volgen van deze CIPP/E training zijn de onderstaande PE-punten te behalen:
u
8 CPE punten (bijv. NOREA, (ISC)2 of ISACA)
u
14 HQ (Holland Questor) punten
In de meeste gevallen ontvangt u ook PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten. U dient
dit zelf met de Orde te overleggen.
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Praktische informatie

Pagina

Aantal deelnemers
Gezien het intensieve karakter van deze training is het aantal deelnemers beperkt.
Voorkennis
U heeft geen specifieke vooropleiding of kennis
nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan
deze training en te slagen voor het Certified
Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
examen.
Niveau
Deze training wordt gegeven op HBO werk
en
denkniveau.
Data en locatie
Deze training bestaat uit 2 dagen en wordt c entraal
in Nederland gehouden. De lesdagen starten om
09.00 uur en eindigen rond 17.30 uur. U heeft de
keuze uit de volgende data:
Trainingen 2018
u
6 + 7 november 2018
u
20 + 21 november 2018
u
13 + 14 december 2018
u
18 + 19 december 2018
u
10 + 11 januari 2019
u
7 + 8 februari 2019

Inschrijven
U kunt zich op twee manieren inschrijven:
1. door middel van het online
inschrijfformulier op onze website 
(www.imf-online.com); of
2. door het separaat meegestuurde
inschrijffomulier digitaal in te vullen en te
retourneren naar info@imf-online.com.

Kosten
De kosten van de 2-daagse training bedragen € 1.995,- (excl. BTW) per persoon, incl. koffie, thee,
lunches, documentatie en het CIPP/E examen (t.w.v. € 500,-). Is dit de eerste IAPP training die u
volgt? Dan ontvangt u één jaar gratis lidmaatschap van IAPP (t.w.v. € 225,-)!
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Pagina
Alternatieve opleidingsmogelijkheden
In-company (maatwerk)opleiding
Deze CIPP/E training kunnen wij in-company (en op maat) verzorgen. Een in-company training biedt
diverse voordelen. Deze:
u
kan volledig op úw organisatie en branche worden toegespitst zodat de inhoud van de training
direct toepasbaar is in uw eigen werksituatie;
u
wordt op de rol, de achtergrond en het (kennis- en opleidings)niveau van de deelnemers afgestemd;
u
draagt bij aan teambuilding en eenzelfde kennisniveau wat draagvlak en motivatie creëert;
u
wordt in uw eigen werkomgeving verzorgd wat tijd en kosten bespaart; en
u
geeft u de ruimte om openlijk discussies te voeren en eigen praktijkcases in te brengen omdat
er geen buitenstaanders aanwezig zijn.
Praktijkgerichte coaching
Indien u een in-company oplossing wenst voor slechts 1 á 2 deelnemers, kunnen wij een p
 raktijkgericht
coachingstraject op maat voor u samenstellen. Wij hebben diverse, zeer ervaren coaches b
 eschikbaar
met een ruime, gedegen kennis van elk gewenst onderwerp. Wij stellen graag samen met u vast
welke doelstellingen u wilt behalen en op welke termijn.
Voor een offerte op maat, toegespitst op úw wensen en organisatie, kunt u telefonisch contact met
ons opnemen op 040 - 246 02 20.
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Ook interessant voor u

Pagina

Data Protection Officer (DPO) in de praktijk
Schriftelijke opleiding / digital learning
De in 2018 wettelijk verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een
professionaliserings
slag voor de meeste organisaties. In deze zeer actuele, praktijkgerichte en
gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection Officer (DPO) volgens de nieuwe Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In heldere stappen, schema’s, checklists en
implementatie matrices worden inzichten, methodes en technieken besproken die in elk bedrijf en in
elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. Complexe wet- en regelgeving wordt voor u op
een toegankelijke wijze behandeld. Daarnaast komen tal van multidisciplinaire zaken als IT, Security,
ISO 27005 Risicomanagement, Crisismanagement, Compliance, Governance, Ethiek, Business
Intelligence (BI) en projectmanagement aan de orde.
Certified Information Privacy Manager (CIPM)
2-daagse klassikale training
De CIPM training is een uitstekend vervolg op de CIPP/E training. De CIPM training leert u hoe u
de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie binnen uw organisatie
toepast. Deze training leidt op voor het CIPM examen van IAPP.
Certified Information Privacy Technologist (CIPT)
2-daagse klassikale training met IAPP certificering
In deze 2-daagse training wordt dieper ingegaan op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving
in een IT omgeving en worden verschillende IT gerelateerde oplossingen aangereikt. Ook komen
onderwerpen als Privacy by Design en de Privacy Operation Lifecycle aan bod.
Certified Data Protection Officer (CDPO)
5-daagse klassikale training
Om aan de vele eisen van de EU GDPR (General Data Protection Regulation) te kunnen voldoen
heeft PECB een 5-daagse training ontwikkeld die opleidt tot Certified Data Protection Officer (CDPO).
Deze training bereidt u voor op alle ins en outs waaraan een gekwalificeerde Data Protection Officer
volgens de GDPR moet voldoen.
Privacy & Data Protection in de praktijk
5-daagse klassikale opleiding
In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan uw organisatie moet voldoen
behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data

protection komen aan bod, zoals de rol en taken van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data
Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, de Meldplicht Datalekken, privacy audits, P
 rivacy by
Design (PbD), integratie van het privacybeleid in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van andere
privacygerelateerde onderwerpen.
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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
Privacy & Data Protection in de praktijk van
Pagina
de publieke sector
5-daagse klassikale opleiding
In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de
publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het
gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA’s, Big
Data, privacy awareness, privacy en de WOB, de WED en privacy bij publiekszaken. Er is r uimschoots
gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.
Privacy Impact Assessment (PIA) in de praktijk
2-daagse klassikale training
Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de
privacy risico’s van uw dataverwerking. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe
Europese privacywet (AVG) geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als
(project)verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een
hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en
praktische PIA training leren wij u wanneer en hoe u een PIA moet uitvoeren. U gaat concreet met
uw eigen PIA naar huis!
Privacy & Security
3-daagse klassikale training
Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch)
van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag
kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen,
processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar
versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij
de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.
Data Protection Officer (DPO) in België
15-delige schriftelijke cursus / digital learning
De in 2018 door de AVG verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een
professionaliseringsslag voor de meeste organisaties. In deze gedegen opleiding worden in heldere
stappen, schema’s, checklists, implementatie matrices, methodes en technieken besproken die in
elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. De complexe Europese wet- en
regelgeving, maar ook specifieke Belgische (uitvoerings)regels worden voor u op een toegankelijke
wijze behandeld. Daarnaast komen tal van multidisciplinaire zaken als IT, security, ISO 27005
risicomanagement, crisismanagement, compliance, governance, ethiek, Business Intelligence (BI)
en projectmanagement aan de orde.
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Pagina
Over International Management Forum
International Management Forum (IMF) is al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt
een breed scala aan opleidingen verdeeld over diverse vakgebieden. Internationaal worden onze,
veelal Engelstalige, cursussen en trainingen gekocht en bezocht door organisaties uit meer dan 40
verschillende landen. Onze opleidingen sluiten direct aan bij het professionele belangstellingsniveau
van onze klanten. De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe samenwerking met vooraanstaande
vakspecialisten ontwikkeld. Al onze docenten zijn werkzaam bij gerenommeerde organisaties op de
betreffende (deel)gebieden.
Producten
Wij ontwikkelen en organiseren tal van actuele klassikale trainingen, waaronder (certificerende)
trainingen, masterclasses en post-HBO opleidingen. Daarnaast geven wij diverse hot topical schriftelijke
cursussen uit waarmee u direct aan de slag kunt. Deze schriftelijke cursussen zijn eveneens
beschikbaar in de vorm van digital learning. Waar van belang, sluiten onze opleidingen aan
bij algemeen erkende en internationale certificeringen. Uiteraard kunnen wij - op aanvraag - elke
gewenste opleiding voor u organiseren in de vorm van een (maatwerk) in-company opleiding (bij
meerdere deelnemers) of als praktijkgerichte coaching (wanneer het slechts 1 of 2 personen betreft).
Vakgebieden
De opleidingen bestrijken onder meer de volgende vakgebieden:
u
Privacy & Data Protection
u
IT Security
u
BI, Big Data & Data Science
u
IT
u
Agile, Scrum en Lean
u
Project Management
u
Finance en Tax
Docenten
De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe
samenwerking met vooraanstaande vakspecialisten

ontwikkeld. Enkele gerenommeerde 
organisaties
waaraan onze docenten verbonden zijn:
AIIM, Atos Consulting, B
erenschot, Capgemini,
ConQuaestor, CGI, D
 eloitte, EY (Ernst & Young), FoxIT, Grant Thornton, Human Capital Group, Inter Access,
KPMG, KPN Consulting, Le Blanc Advies, Loyens &
Loeff, Nederlands Compliance Instituut (NCI), Ordina,
PwC, RSM Erasmus 
Universiteit, Tilburg University,
Transfer Pricing Associates, Twynstra Gudde, Unisys,
Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en vele, vele
andere.
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Klanten
Pagina
Onze klanten zijn professionals afkomstig uit grote
en middelgrote organisaties, maar ook steeds vaker
uit kleinere organisaties. U treft hen aan in alle
branches van het bedrijfsleven, de o
 verheid, de
zorgsector, het onderwijs, de financiële sector, etc.
Contact
Wanneer u vragen heeft of een persoonlijk studieadvies wenst, kunt u contact met ons opnemen via
040 246 0220 of info@imf-online.com.
Wij helpen u graag!

Non-profit organisaties
Enkele van onze klanten:
Provincie Zuid Holland
De Nederlandsche Bank
Belastingdienst
Rijkswaterstaat
Gemeente Lelystad
Korps Landelijke Politiediensten
Ministerie van Justitie
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Erasmus Universiteit
Gemeente Amsterdam
Waterschap Hollandse Delta
VU Ziekenhuis
UWV
Hogeschool Rotterdam
Gemeente Den Haag
Zuyd Hogeschool
UMC Utrecht
Nationale Bank van België
Academisch Medisch Centrum
Kamer van Koophandel
ROC Amsterdam
Gemeente Eindhoven
Ministerie van Defensie
FNV Bondgenoten
Waterschap Rijn en IJssel
Provincie Overijssel

International Management Forum
Fellenoord 224, 5611 ZC Eindhoven

Tel.: +31 (0) 40 246 02 20
Fax: +31 (0) 40 246 00 17

Profit organisaties
Enkele van onze klanten:
Organon
KPN
ABN AMRO
Albert Heijn
Capgemini
Philips
ING Bank
Douwe egberts
Wehkamp
DSM
NS Reizigers
KLM Cargo
Renault Nederland
Univé Verzekeringen
Heineken
Shell Services International
Delta Lloyd
APG
Essent
Achmea
UNIT 4 Software
Nationale Nederlanden
SNS Reaal
Delta
Enexis
Rabobank
Coca Cola
De Goudse Verzekeringen
Urenco
Bolletje
Ballast Nedam
Ahold
Center Parcs
Royal FloraHolland
PostNL
Hewlett Packard
CGI
Centric
TUI Nederland

info@imf-online.com
www.imf-online.com
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