
 

 

Onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt telefonisch contact 

opnemen via +31 (0) 70 392 22 09, maar u kunt uiteraard ook een e-mail sturen: 

servicedesk@duthleracademy.nl. 

  

 

Speciaal opleidingsarrangement 

Start:23 maart ’20 Speed up Course Privacy in Den Haag 
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Speciaal opleidingsarrangement 

In deze driedaagse Speed up Course komt zowel de theorie als de praktijk van privacy en gegevensbescherming in brede zin 

aan de orde. We gaan niet alleen in op relevante wetgeving en andere formeel-juridische aspecten. Ook de consequenties 

voor uw organisatie en het aantonen van naleving van wetgeving bespreken we. Daarnaast vertellen we hoe toezicht werkt. 

De totale kosten inclusief twee hotelovernachtingen, ontbijt en een avondprogramma op de tweede dag zijn € 2.399,- per 

deelnemer (vrijgesteld van BTW). Koffie, thee, lunch, fris en snacks zijn uiteraard inbegrepen.  

Gebruik in het formulier onder ‘uw referentie’ de volgende code: SPEEDMAART2020AVG 

Hoe ziet het programma eruit? Start: 09:00 tot 17:00 

 
Onderwerpen en activiteiten 

Dag 1 Wettelijk kader en de rol van de FG/Privacy Officer 
 

1. Introductie/voorstellen van de deelnemers en docenten, verwachtingen van de training. Bespreken van een 

casus die tijdens de speed up course wordt behandeld. 

2. Formeel-juridisch kader: de Avg en UAvg, NIB-richtlijn, elektronische vertrouwensdiensten en de eIdas-

verordening. 

3. Aanpalende wetgeving en het maken van afspraken: toestemmingsovereenkomst, leveranciers en de 

verwerkersovereenkomst, marketing & sales, personeel (HR) en overige overeenkomsten. 

4. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG): de rol en positie van de FG, gedragsregels, taken en 

verantwoordelijkheden, rol binnen de organisatie en de verwerkersovereenkomst. 

Dag 2 Maatregelen, Governance, Compliance & Verantwoording 
 

1. Governance & compliance/rechten van betrokkene: documentatieplicht, evidence based documenteren, 

corporate tree, overzicht, hoe organiseren? 

Plicht tot faciliteren rechten van betrokkene: correctie en doorhaling, toestemming (zorgsector), actieve 

informatieplicht, passieve informatieplicht, hoe organiseren?  

2. Meldplicht datalekken: theorie, de betekenis van de meldplicht voor organisaties, meldplicht AP, bestuurlijke 

boete, voorbereid zijn op een datalek, Richtsnoeren meldplicht datalekken WP 29 en boetebeleidsregels AP, 

kosten- en aansprakelijkheidsrisico’s, analyse van een datalek, datalek gemeld, en dan? 

3. Toezichtsarrangement: klachten van betrokkenen, de toezichthouder(s), wat betekent dit alles voor mijn 

organisatie? 

Dag 3 Instrumenten & verantwoorden  

1. DPIA en passende maatregelen: inregelen van passende maatregelen, privacy by design & privacy by default, 

parallellen tussen gegevensbescherming en digitale transformatie. 

2. Voldoen aan de verantwoordingsplicht: wat vraagt de wetgever en praktisch inregelen in de verantwoordings-

cyclus. 

3. Bespreken van een boetekwestie aan de hand van een casus; forensisch onderzoek in relatie tot claims. 

4. Sloepenrol: naar aanleiding van klachten kondigt de AP een onderzoek aan. Hoe leidt u het onderzoek en de 

eventueel op te leggen sancties in goede banen? 

5. Discussie, samenvatting en lessons learned.  

   

Inschrijven 

 

https://duthleracademy.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Speed-up%2BCourse&soortcode=SuC%2BBandL&opleidingssoortId=40630

