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Uitgebreid maar niet ingewikkeld
Met eindtoets en certificaat
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Eenmalig

Basiskennis AVG

Onze maatschappij functioneert op een
manier, waarbij we meer en sneller
informatie verwerken dan ooit.
Ongeacht of je dit als een positieve
ontwikkeling ervaart of niet, het blijft een
feit dat we meer dan ooit afhankelijk zijn van
een onverstoorde verwerking van gegevens.
En daar vallen persoonsgegevens ook onder.
Er zijn veel dingen mogelijk, doordat we
allemaal gegevens over onszelf achterlaten
en delen.
Maar als jij verantwoordelijk bent voor de
gegevens van andere personen, dan heb je
de verantwoordelijkheid om daar goed voor
te zorgen… net zo goed als je zou willen dat
er voor jouw gegevens wordt gezorgd.
De AVG is de Europese wet die spelregels
over dat onderwerp bepaalt. En het is niet
altijd even eenvoudig om te begrijpen, wat
die regels zijn, of hoe je die moet toepassen.
Onze Basiskennis AVG helpt je, de regels te
begrijpen, maar ook, hoe je ze moet
toepassen. En misschien ga je het zelfs nog
leuk vinden!

€ 199*

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.
11.
12.

Privacy: wat is dat eigenlijk?
Inleiding op de AVG
(Bijzondere) persoonsgegevens
Basisprincipes van de AVG
Grondslagen van verwerking
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers
Inbreuk op de beveiliging (datalekken)
Privacy Impact Assessments (PIA)
Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG)
Gegevensbescherming
Internationaal gegevensverkeer
Eindtoets

Elke module bevat meerkeuze vragen, waarmee je
kunt toetsen of je alles goed hebt gelezen.
Aan het eind van de cursus kun je de eindtoets
maken: een open vragen toets, met pittige vragen,
waarin je moet aantonen dat je de stof écht
begrijpt. Een docent kijkt je antwoorden na. Bij een
voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

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

Inhoud van de training

1. Privacy – Wat is dat eigenlijk?
In deze introductie module leer je het historisch perspectief van de AVG, begrijp je hoe het recht op
privacy in het recht is opgenomen, en wat de relatie is tussen privacy en gegevensbescherming.
2. Inleiding op de AVG
In deze module leer je enkele basisbegrippen uit de AVG kennen: wat is een Betrokkene, wat is een
Verwerking. En wanneer is de AVG van toepassing?
3. Bijzondere persoonsgegevens
In deze module gaan we dieper in op het begrip 'Persoonsgegeven'. Hier zit meer aan vast dan je
misschien zou denken. Ook hebben we het over Bijzondere Persoonsgegevens, en over
anonimisering.
4. Basisprincipes van de AVG
De AVG gaat uit van een aantal basisprincipes. Elke verwerking dient aan deze basisprincipes te
voldoen. In deze module leer je om welke basisprincipes het gaat.
5. Grondslagen van verwerking
Elke verwerking van persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag hebben. Deze module
behandelt alle zes grondslagen die de AVG als mogelijkheid benoemt.
6. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers
Eén van de ingewikkeldste onderwerpen bij de AVG betreft die van de Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers. Er bestaan veel misverstanden wie nu welke rol heeft en hoe je
dat moet vast leggen. In deze module wordt dit duidelijk gemaakt.
7. Inbreuk op de beveiliging (datalekken)
Lekt er eigenlijk wel altijd data bij een datalek? Deze module leert je meer over inbreuken op de
beveiliging, en op welke manier je een inbreuk afhandelt.
8. Privacy Impact Assessment (PIA/DPIA)
Verwerkingen die potentieel een hoog risico met zich meebrengen, moeten vooraf worden
geanalyseerd. Die analyse voer je uit tijdens een Privacy Impact Analyse. Deze module behandelt dit
onderwerp.
9. Functionaris voor de Gegevensbescherming
De AVG verplicht de aanstelling van een toezichthouder m.b.t. privacy bescherming, een Functionaris
Gegevensbescherming (ook wel: FG). Deze module behandelt de verplichting, maar ook het praktisch
nut van de FG, en waarom je die ook wilt, zelfs als dat niet verplicht is.
10. Gegevensbescherming
Een training over de AVG zou niet compleet zijn als het onderwerp 'Informatiebeveiliging', ook wel
'Gegevensbescherming' zou worden behandeld. Deze module neemt je mee in de wereld van de
informatiebeveiliging, zonder ook maar één keer technisch te worden.
11. Internationaal gegevensverkeer
Deze module behandelt de uitwisseling van gegevens naar het buitenland. In welke situaties mag dit
wel, en wanneer niet? Hoe kun je zelf nog invloed hierop uitoefenen?
12. Eindtoets
Als je alle voorgaande modules doorlopen hebt, zou je een goed begrip moeten hebben van de
belangrijkste onderwerpen uit de AVG. Je kunt jouw begrip aantonen door het maken van deze
eindtoets. Doe je dat in voldoende mate? Dan ontvang je van ons een certificaat!

