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Overheidsorganisaties beheren grote hoeveelheden persoonlijke informatie van burgers en
organisaties. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. De Autoriteit Persoonsgegevens let
scherp op hoe gemeenten persoonsgegevens verwerken.

AVG en Wbp
Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)
vervangt, komen veel organisatie voor een uitdaging te staan. De implementatie van de AVG neemt
namelijk een aantal organisatorische veranderingen met zich mee en is daarmee een behoorlijke uitdaging
voor alle organisaties die eraan moeten voldoen. Deze cursus geeft inzicht in de stappen die uw organisatie
moet nemen om aan de wetgeving te voldoen en helpt u om in control te komen én te blijven. Via praktische
handvatten krijgt u grip op de verwerking van persoonsgegevens in de werkprocessen van uw organisatie.

Resultaat
Na het succesvol volgen van deze cursus:
Kent u de richtlijnen rondom privacywetgeving.
Heeft u inzicht in het belang van goed beheer van persoonsgegevens.
Heeft u inzicht in de stappen die uw organisatie moet nemen voor de implementatie van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Weet u wat de spelregels zijn voor het verwerken van persoonsgegevens en kunt deze toepassen in
de eigen organisatie.

Aan het einde van deze cursus ontvangt u een certificaat van deelname.
De studiebelasting van deze cursus is beperkt tot het bijwonen van de lesdagen.

Programma
Lesdag voorjaar

Onderwerp

6 juni 2019

Bescherming persoonsgegevens en Privacywetgeving.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor informatieprofessionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met
bescherming van persoonsgegevens en privacywetgeving.
Er is geen voorkennis noodzakelijk van privacy wetgeving. Daarmee is deze cursus zowel geschikt voor
startende als ervaren 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

