Dataprotectie, Privacy & Technologie
Hoor van vakexperts de actuele issues en
oplossingen rondom data, regulering en privacy

Actualiteitenreeks
 6 online sessies
iir.nl/adp

Highlights
•
•
•
•

Krijg uitleg en antwoorden over actuele zaken zoals bijvoorbeeld privacy bij faillissement, fusie en overname
Krijg een compact overzicht van rechterlijke uitspraken rond de AVG en UAVG
Ken de criteria van een beveiligingsincident en weet wanneer u een incident wel of niet moet melden!
Het laatste nieuws over thuiswerken, het volgen en controleren van werknemers op de werkvloer

18 PE-punten

Speciaal ontwikkeld voor

Praktisch

U bent een professional die te maken heeft met de verwerking en/of
de bescherming van gegevens in een organisatie. Bijvoorbeeld:

De actualiteitenreeks bestaat uit 6 online modules van ieder 3 uur.
De sessies vinden plaats via Microsoft Teams, waar u de modules
kunt volgen en uw vragen kunt stellen. Voor een juiste interactie
streven wij naar een groep van maximaal 20 deelnemers.
Deelname aan de reeks is mogelijk vanaf 3 modules.

• FG’s
• DPO’s
• Privacy Officers
• Chief Data Officers
• Compliance Officers

• Bedrijfsjuristen
• Advocaten
• Inkopers
• Projectmanagers
• Beleidsmedewerkers

Uw vakdocenten en gastspreker:

Friederike van der Jagt
Privacyadvocaat
Hunter Legal

Peter van Schelven
Legal counsel
BIJ PETER – Wet & Recht

Vonne Laan
Advocaat privacyrecht
The Data Lawyers

Jean Paul van Schoonhoven
Directeur
Legal2Practice

 6 online sessies | 10, 17, 24 november, 1, 8 & 15 december 2020 | 09:15-12:30 uur

Module I Dinsdag 10 november 2020
Actualiteiten AVG, UAVG en jurisprudentie
» R
 ecente AVG-rechtspraak
» Aansprakelijkheid wegens schending van de AVG:
hoe kijkt de rechter er tegen aan?
» Rechtelijke controle op het doen en laten van
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
» Uitspraken van de Europese rechter en consequenties voor NL
en andere landen
» In hoeverre is actuele jurisprudentie een opmaat voor de
evaluatie van de AVG?
Docent: Friederike van der Jagt, Privacy advocaat, Hunter Legal

Module II Dinsdag 17 november 2020
Privacy bij faillissement, fusie en overname
» W
 elke privacyregels spelen bij reorganisaties en fusies?
» Gegevensdeling en het borgen van privacy compliance bij due
dilligence
» Hoe moeten de privacy regels worden toegepast bij faillissement?
» Mag de curator persoonsgegevens uit de inboedel verkopen?
Docent: Vonne Laan, Advocaat / Partner, The Data Lawyers

Module III Dinsdag 24 november 2020
Boetes in NL en in de EU: lessons learned
» Wat leren de boetebesluiten van de AP ons?
» Spraakmakende boetebesluiten buiten Nederland:
wat zien we gebeuren?
» Het contractueel afwentelen van boeterisco’s
» Het verzekeren van boeterisico’s: waar moet u op letten?
» Hoe beschermt u zich tegen het openbaar maken
van boetebesluiten?
Docent: Peter van Schelven, Legal counsel, BIJ PETER – Wet & Recht

Module IV Dinsdag 1 december 2020
Beoordelen en evalueren van beveiligingsincidenten,
inclusief datalek aanpak
» W
 anneer is de informatiebeveiliging van organisaties passend?
» Wat zijn wel of niet meldplichtige beveiligingsincidenten? Good
practices
» Eerste cruciale stappen en acties bij een datalek, do’s & dont’s
» Rol van de jurist en privacy professional bij incident reponse
management
» Recente ontwikkelingen rond beveiligingsstandaarden (BIO, ISO, NEN)
Docent: Jean Paul van Schoonhoven, Directeur, Legal2Practice

Module V Dinsdag 8 december 2020
Privacy op de werkvloer: issues en oplossingen
In hoeverre een werkgever haar werknemers controleren op corona?
Wat mogen werkgevers vragen als een werknemer zich ziek meldt?
Op welke manier mag thuiswerkend personeel gevolgd worden?
Wanneer mogen werknemers getest worden op alcohol- en
drugsgebruik?
» Mag een werkgever gebruik maken van een
vingerafdrukscansysteem?
Docent: Friederike van der Jagt, Privacy advocaat, Hunter Legal
»
»
»
»

Module VI Dinsdag 15 december 2020
Verwerkersovereenkomsten: the next step
» V
 erwerkersovereenkomst: middel om dataprotectie te regelen of
instrument van risio-overdracht?
» Knelpunten in de contractspraktijk: ‘alignment’ met het hoofdcontract
» Hoe bouwt u ‘controls’ in een verwerkerscontract?
» Ketenovereenkomst: de bijzondere positie van subverwerkers
» Valkuilen en oplossingen in overeenkomsten met verwerkers en
subverwerkers
Docent: Peter van Schelven, Legal counsel, BIJ PETER – Wet & Recht

Actualiteitenreeks
 6 online sessies
iir.nl/adp

Tickets

6 online modules
5 online modules
4 online modules
3 online modules

€1.795,€1.665,€1.465,€1.295,-

Over IIR
IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim 30 jaar de meest
actuele vakinhoudelijke kennis voor professionals. Onze programma’s
komen onafhankelijk en door eigen marktonderzoek tot stand –
los van commerciële belangengroepen. Wat ze gemeen hebben:
inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte oplossingen en interactiviteit.
Dé basis voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in
uw organisatie. Bekijk het volledige aanbod op www.iir.nl

Alle prijzen zijn excl. BTW.

Bij volledige deelname ontvangt u 18 PE-punten.
3 PE-punten per module, vanaf 3 modules.
PO-punten vraagt u eenvoudig zelf aan.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 64458482. De algemene voorwaarden zijn
te downloaden op onze website www.iir.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek
kosteloos toegezonden.

Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur?
Als u meer inhoudelijke informatie over deze e-learning
wilt, neem dan contact op met onze adviseur
Jeremy Stevens 020 - 580 5455 | j.stevens@iir.nl

CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een marktonderzoek uitgevoerd onder
de klanten van IIR. Ruim 97,7% van de respondenten van het onderzoek is tevreden of zeer
tevreden over de trainingen van IIR.

3 makkelijke manieren om u aan te melden
Website
www.iir.nl/adp

E-mail
aanmelding@iir.nl

Telefoon
Jeremy Stevens 020 - 580 5455

