Ideaal vervolg
op de cursus
Privacy Officer
2.0

2-daagse training

AVG Compliance

Blijf aantoonbaar aan de AVG voldoen!
Highlights
»»
»»
»»
»»
»»

Maak het kernthema Accountability uit de AVG concreet
Richt een privacy risk control framework in voor uw organisatie
Beheers risico’s door het uitvoeren van DPIA’s en risk assessments
Til het privacy volwassenheidsniveau in uw organisatie naar een hoger niveau
Maak uw organisatie privacy audit proof



Data

17 & 20 mei 2019



Locatie

Coengebouw, Amsterdam

12 PE punten



Website

www.iir.nl/training-avg-compliance

Geef efficiënt en constructief invulling
aan uw verplichtingen onder de AVG
De AVG introduceert een nieuw principe voor gegevensbescherming in Europa: die
van een verantwoordingsplicht. De AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke aantoonbaar voldoet aan de regels van de AVG. Maar, welke
stappen moet uw organisatie nemen om dit te bereiken en de juiste organisatiecultuur hiervoor te creëren?
In deze training wordt het kernthema Accountability onder de AVG behandeld. U
leert welke privacy principes moeten worden nageleefd en welke stappen uw
organisatie moet nemen om risico gebaseerd privacy management in te voeren.

Na afronding van deze training:
»» Heeft u een praktische handreiking waarmee u AVG compliance kunt 		
organiseren
»» Kunt u efficient en structureel invulling geven aan uw verplichten onder de AVG
»» Weet u hoe het privacy volwassenheidsniveau in uw organisatie naar een hoger
niveau te tillen
»» Heeft u concrete handvatten & tips van ervaren organisaties

Docenten

U gaat aan de slag met het vaststellen van een governance structuur voor het
kunnen naleven van de principes en het organiseren van het privacy management.

Jean Paul van Schoonhoven
Eigenaar, Legal2Practice, Of Counsel Privacy, Valegis Advocaten
Jean Paul van Schoonhoven is opgeleid als jurist en bedrijfseconoom en is eigenaar van privacy management adviesbureau
Legal2Practice en Of Counsel Privacy bij Valegis Advocaten.

De training behandelt een aantal instrumenten om de verwerking van persoonsgegevens te verantwoorden: register van verwerkingsactiviteiten, risk assessments
(DPIA’s) en privacy audits, de rol van de FG, Privacy by Design en het samenstellen
van een passend privacybeleid.
Met deze 2-daagse training geeft u efficiënt en constructief invulling aan uw
verantwoordingsplichten onder de AVG. Hiermee leeft u de wet na en kunt u AVG
compliance laten zien.

Doelgroep
De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die (mede) een verantwoordelijkheid
heeft voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals:
»»
»»
»»
»»
»»

FG / Privacy Officer / DPO
Compliance Officer
Bedrijfsjuristen / advocaat
HR managers / medewerker
Beleidsmedewerker

»»
»»
»»
»»
»»

Legal2Practice biedt advies maar ook projectmanagement,
interim rollen als privacy officer of diensten als externe Functionaris voor Gegevensbescherming. Voorheen was hij onder meer werkzaam als Chief Privacy Officer
bij PostNL, Chief Compliance Officer bij de AFM, group compliance officer bij SNS
REAAL en als beleidsmedewerker bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In zowel de
publieke en private sector heeft hij ruime praktijkervaring opgedaan. Jean Paul
publiceert en spreekt regelmatig over privacythema’s en is oprichter en redactielid
van Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. Jean Paul is lid van de IAPP en
de Vereniging voor Privacyrecht.

Chief Data Officer
(IT) Security Officer / ISO
Informatiespecialist / manager
Kwaliteitsfunctionaris / manager
Coördinatoren toezicht

Erik Steijn,
Sr. Consultant/
CDPO, Odinfo

Tim Langelaar,
Risk Manager,
VodafoneZiggo

Sabine Straver,
Privacy Consultant,
DMCC

Aart Tijhof,
DPO/FG/Adviseur,
Gem. Schiedam

Dag 1 - 17 mei 2019

Verantwoordingsplichten en -instrumenten onder de AVG

Ochtendprogramma

Pauze

»» Accountability-principe onder de AVG
»» Inrichting van een Privacy Risk Control Framework
»» Rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)

»» Samenstellen van een register van gegevensverwerkingen
»» Uitvoeren Data Protection Impacts Assessments

Pauze
»» Samenstellen van een register van gegevensverwerkingen
»» Uitvoeren Data Protection Impacts Assessments
»» Inrichting van juridisch contractmanagement

Lunch

Middagprogramma
»» Samenstellen van een register van gegevensverwerkingen
»» Uitvoeren Data Protection Impacts Assessments
»» Inrichting van juridisch contractmanagement

Dagindeling
08:30
09:00
11:00 - 11:15
12:00 - 13:00
13:00
15:00 - 15:15
17:00

Ontvangst met koffie en thee
Start ochtendprogramma
Pauze
Lunch
Start middagprogramma
Pauze
Einde

Tref de juiste beheersmaatregelen
waarmee u aantoont aan de AVG
verplichtingen te voldoen!

Dag 2 - 20 mei 2019
Interne governance en beleid

Ochtendprogramma
»» Toepassen van privacy metrics
»» Uitvoeren van risk assesssments
»» Policy framework

Pauze

»» Aantoonbaar in control blijven: IT en beleidscontrols
»» Sparsessie: Accountability onder de AVG, wat moet u
wel en niet doen? Met ervaren organisaties

Pauze
»» Integreren van het privacy beleid in het Operational
Risk Management (ORM)
»» Privacy volwassenheidsniveau binnen organisaties

Lunch

Middagprogramma
»» Samenwerking met interne en externe stakeholders
»» Effectief toezichthouden in de organisatie
»» Uitvoeren van privacy audits

Inclusief online leeromgeving
U vindt alle presentaties en huiswerk op onze online
leeromgeving. Zo heeft u alle cursusinformatie op één plek!
Ook kunt u contact houden met andere deelnemers of vragen stellen aan uw docent.
U ontvangt het cursusmateriaal direct na de start.

AVG Compliance

Blijf aantoonbaar aan de AVG voldoen!
Algemene informatie

Over IIR

2-daagse opleiding

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

€ 1.899,-

Dit bedrag is per persoon, exclusief BTW.
Ledenkorting (lid bij aanmelding): PvIB: € 100, NOREA: € 100, NGFG: € 100, VPR: € 100.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Inschrijven



Website
www.iir.nl/training-avg-compliance



E-mail
aanmelding@iir.nl



Telefoon
020 - 580 54 00

Contact
Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur?
Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dat contact op met onze
opleidingsadviseur Michel de Coninck via 020 – 580 54 51 of per e-mail
via m.deconinck@iir.nl.

Maatwerk voor uw team?
IIR biedt naast de mogelijkheid van een individuele training of opleiding ook trajecten die op
maat worden gesneden voor uw organisatie. Neem daarvoor contact op met onze InCompany
adviseur Reinier Terpstra via 020 - 580 5414 of per e-mail via r.terpstra@iir.nl

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.



Data

17 & 20 mei 2019



Locatie

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 90% van
de respondenten van het onderzoek is tevreden of zeer tevreden over de trainingen van IIR.

Coengebouw, Amsterdam



Website

www.iir.nl/training-avg-compliance

