Cursus: De AVG implementeren met het ModelDSP
 Datum / locatie
14 maart 2019 (Rijswijk)
13 juni 2019 (Utrecht)

 Duur
1 dag
 Prijs
495

Onder het nieuwe regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG
) dient iedere organisatie een overzicht te hebben van alle verwerkingen van persoonsgegevens die
plaats vinden in de organisatie. Dit verwerkingsregister moet actueel zijn, en alle aanvullende
informatie bevatten die gerelateerd is aan de verwerkingen. Een monnikenwerk als u dit in uw eigen
organisatie proces voor proces moet nalopen.

De AVG implementeren met behulp van het Model-DSP
Voor elk proces waarin het vanuit de aard van het proces nodig kan zijn om persoonsgegevens te
verwerken, zijn er in het Model-DSP de relevante AVG-gerelateerde metadata ingevuld. De cursus ‘De AVG
implementeren met het model-DSP’ leert u in een dag hoe u de het Model-DSP kunt inzetten als centraal
referentiepunt voor alle documentatie die u op orde moet hebben om te voldoen aan de verplichtingen
onder de AVG. Zo heeft u altijd een compleet én actueel verwerkingsregister en kunt u op ieder moment
aan uw verplichtingen voldoen. Of het nu gaat om een verzoek of controle vanuit de Autoriteit
Persoonsgegevens, wanneer een betrokkene een beroep doet op zijn of haar rechten onder de AVG of
wanneer zich een datalek voordoet.
*De naam van deze cursus is gewijzigd. Voorheen was dit de cursus: Naar een centraal verwerkingsregister
met de i-Navigator.

Programma
De AVG in vogelvlucht – wat betekent dit voor uw organisatie?
Het register van de verwerkingen onder de AVG:

Welke elementen dient dit register te bevatten?
Welke aanvullende elementen zijn aan te raden om bij te houden om hiermee aan alle
verplichtingen onder de AVG te kunnen voldoen?
Toelichting op de AVG metadata velden/tabbladen.
Plan van aanpak voor aanpassen van de Model-situatie naar de lokale situatie.

Resultaat
Na het succesvol volgen van deze cursus:
Kent u de eisen waaraan uw ‘boekhouding over data’ moet voldoen;
Weet u welke informatie is opgenomen in het centrale verwerkingsregister binnen de i-Navigator;
Kent u de uitgangspunten die de redactie heeft gehanteerd in het definiëren van de AVG metadata
en kunt u deze uitgangspunten toelichten in uw eigen organisatie;
Kunt u lokale velden toevoegen om de vergelijking te maken tussen de Model-situatie en uw eigen
lokale situatie;
Kunt u een export maken van uw eigen verwerkingsregister.
Na het bijwonen van de cursus ontvangt u aan een certificaat van deelname. De studiebelasting is beperkt
tot het bijwonen van de cursus.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor Functionarissen gegevensbescherming’ (FG’s), privacy officers, of
informatieprofessionals die bezig zijn of betrokken zijn bij de implementatie van de AVG en het opzetten van
een verwerkingsregister.
Inhoudelijke kennis van de AVG is niet noodzakelijk, enige kennis van de i-navigator is een pré (maar niet
noodzakelijk). Hierdoor is deze cursus zowel geschikt voor ervaren als startende informatieprofessionals.

Maatwerk

Het is ook mogelijk op de cursus intern in uw organisatie te laten verzorgen. Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden en kosten.

Studieadvies nodig?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend studieadvies. 070 319 41 84 of mail ons

