De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Masterclass Data Privacy & Data Protection
Privacy wet- & regelgeving zoals de WBP en AVG (GDPR) zijn voor ieder bedrijf van belang en er wordt steeds
strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dus belangrijk dat uw organisatie
daar op de juiste manier mee omgaat. Door digitalisering en Big Data technologieën bent u als bedrijf of
organisatie steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Deze data heeft u
ook nodig om uw commerciële of publieke doelstellingen te behalen.
Het is van het grootste belang dat u uw data goede beschermd en alleen die data vastlegt die u volgens de
richtlijnen mag vastleggen. Als u uw data onvoldoende beschermt, loopt u het risico op een schending van de
privacy van uw klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade erg groot. Daarnaast
riskeert u mogelijke vervolging en door toezichthouders opgelegde boetes. Het is daarom belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de richtlijnen op het gebied van Data Privacy en Data Protection. Om u organisatie te
beschermen is het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie hebt waarin u beschrijft hoe
uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit uw strategie benoemd u rollen zoals de Data
Privacy Officer en neemt u maatregelen om uw datap rivacy en Data Protection te waarborgen.
Doelgroep
Deze Masterclass is een must voor iedereen die te
maken heeft met Data Privacy en Data Protection. Er
wordt op een toegankelijk niveau ingegaan op de
juridische, organisatorische en IT componenten van
Data Privacy en Data Protection.

Certificering
Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol
afsluiten van de deelexamens bent u officieel
gecertificeerd in BiSL Foundation, Agile Scrum
Foundation en Big Data Foundation.

Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte masterclass
komen de volgende onderwerpen aan bod:
1: Wet- en regelgeving gegevensbescherming (WBP,
AVG, GDPR)
2: Meldplicht Datalekken
3: Data Protection Officer
4: Private Impact Assessments
5: Inrichting van informatiebeveiliging binnen uw
organisatie.
6. Impact van Cloud, Big data en Social Media
7. Data Privacy- en Data Protection strategie

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 1450,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.

Vrijstelling
Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op
het gebied van BiSL, Big Data of Agile Scrum
Foundation of heeft u al voldoende ervaring met een
van de andere modules, dan kunt u voor deze modules
een vrijstelling aanvragen.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Duur en tijden
Deze masterclass duurt 2 dagen. De dagen starten om
09.00 uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

