Bespaar tijd en geld
Binnen 24 uur de documentatie op orde
Wees zelf ‘in control’
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Eenmalig

Doe het zelf training - AVG

Je AVG op orde brengen kost veel tijd, toch?
En het is saai... of niet? Uitbesteden kost ook
zo veel geld... Waarom zou je er eigenlijk tijd
of geld in willen stoppen?
Hoeveel reputatieschade denk je dat je
oploopt als je een datalek hebt, en dat niet
goed afhandelt? Of hoe veel gedoe je kunt
krijgen als er een klacht wordt ingediend bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, en je de
AVG niet op orde blijkt te hebben? Los van
een mogelijke boete, hoe veel tijd ben je er
aan kwijt?
Onze online training helpt je snel je AVG op
orde te krijgen. Binnen 24 uur kun je de
belangrijkste zaken op orde hebben.
Waaronder een professionele datalek
procedure, zodat je weet hoe je een datalek
kunt afhandelen.
Wat je bovendien terug krijgt is:
• Een veilig gevoel, je hebt jezelf goed
beveiligd
• Besparing van tijd: geen lange trainingen
• Besparing van geld: geen dure consultants
nodig
• Sjablonen & Checklists

€ 699*

De training volg je online, wanneer het jou het
beste uitkomt.
De volgende modules loop je door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Basiskennis van de AVG
Management van Beveiliging
Spelers in het veld: de stakeholder analyse
Risico analyses: beveilig niet meer dan nodig
Verwerkingenregister: verplicht of handig?
Beleid: kom en blijf ‘in control’!
Datalekken: wees voorbereid!
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers
Privacy Impact Assessments (PIA / DPIA)
Communicatie en overige zaken

Elke module bevat één of meer opdrachten,
waarmee je het geleerde direct in praktijk brengt.
Aan het eind van de cursus heb je al je
documentatie op orde.
Bij AVG Compleet zijn we zo overtuigd van het nut
van deze training, dat we een niet-goed-geld-terug
garantie bieden: binnen 28 dagen mag je je geld
terug vragen als je na het doornemen niet weet
hoe je je bedrijf op orde moet krijgen!

Hebben wij jouw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
* Al onze prijzen zijn exclusief BTW

Inhoud van de training

1. Basis van de AVG
Voordat je kunt beginnen met het invoeren van de AVG in jouw organisatie is het belangrijk dat je
een aantal begrippen goed uitgelegd krijgt.
2. Beveiliging
De AVG draait om het veilig verwerken van persoonsgegevens. Informatiebeveiliging is een apart
vakgebied. Deze module bespreekt hoe je praktisch en doeltreffend jouw informatiebeveiliging
opzet.
3. De Spelers in het veld
Het opzetten van je privacy management wordt veel gemakkelijker als je goed weet, met welke
partijen je persoonsgegevens uitwisselt, en welke eisen er worden gesteld aan de uitwisseling.
Hiervoor maak je een 'Stakeholder analyse'.
4. Risico analyse
Beveiligen heeft alleen zin, als je weet wát je moet beveiligen. Het nemen van maatregelen zonder
dat je weet welk risico je er mee behandelt. In deze module ga je aan de slag met jouw eigen risico
analyse, én ga je bepalen welke maatregelen je nog moet nemen.
5. Verwerkingenregister
Het verwerkingenregister geeft je grip op alle manieren waarop jouw organisatie persoonsgegevens
verwerkt. De AVG verplicht je dit register te hebben, maar je wist niet dat je het zelf ook heel graag
wilde hebben. In deze module ga je met een register opzetten waarin de nieuwste inzichten zijn
verwerkt.
6. Beleid
Weet jouw organisatie hoe jij wilt dat er wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens?
Welke doelstellingen wil je bereiken door de gegevens te beveiligen? Je beschrijft het allemaal in
jouw eigen 'Beleid Privacy & Informatiebeveiliging'.
7. Datalekken
Als je goed bent voorbereid, is het behandelen van een datalek een stuk makkelijker. Ook kun je vaak
veel schade beperken door een goede procedure vooraf te hebben bepaald. O ja, het is ook nog
verplicht om dit document te hebben. Gelukkig heb je na deze module je eigen procedure op orde.
8. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers
Er zijn weinig zaken binnen de AVG waar zoveel fouten worden gemaakt als dit onderwerp. Als je de
opdracht van deze module af hebt, heb je met elke partij de juiste overeenkomsten gesloten, en ben
je flink 'in control'.
9. Privacy Impact Assessment (PIA/DPIA)
Bij nieuwe verwerkingen van gegevens, die mogelijk een hoog risico met zich mee dragen, is het
verplicht om vooraf een analyse te maken. Is de verwerking wel toegestaan, en welke grondslag geldt
er? Welke risico's zijn er, en met welke maatregelen houd je de risico's onder controle?
10. Communicatie en overige zaken
Communicatie is essentieel voor een transparante verwerking van persoonsgegevens. In deze
module vertellen we je hoe je dat het beste kunt doen. Tot slot willen we je graag nog wat informatie
geven over een paar extra onderwerpen, zoals internationale gegevensuitwisseling, en wat kun je
met een functietoegangsmatrix.

