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Wij bieden als kantoor een uitgebreid cursus- en trainingsprogramma aan. Als u dat wilt, verzorgen wij de cursussen of trainingen bij u op 
locatie of in één van onze vestigingen. In overleg met u kunnen wij ook op maat gemaakte cursussen of trainingen geven. 

 

 
Privacy en gegevensbescherming 
 

 
Inhoud 

 
Duur 

Een introductie in de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
 

De Algemene verordening gegevensbescherming brengt veel nieuwe en 
gedetailleerde verplichtingen met zich mee. Deze cursus bespreekt de verplichtingen 
en hoe deze te implementeren binnen uw organisatie.. 

2 uur 

Werken met privacy gevoelige datasets Big data en artificial intelligence lijken technisch geen grenzen te kennen. Voor 
juristen brengt het echter complexe vraagstukken met zich mee. Tijdens deze cursus 
wordt ingegaan op deze vraagstukken en hoe daarmee om te gaan in de praktijk. 

2 uur 

Procederen in het privacyrecht Het aantal procedures binnen het privacyrecht neemt alsmaar toe. In deze cursus 
lichten wij toe welke verschillende procedures er zoal tegen uw organisatie kunnen 
worden ingesteld, waar u op moet letten en hoe deze procedures voorkomen kunnen 
worden.  

2 uur 

Spelregels voor het omgaan met 
klantgegevens 

De Algemene verordening gegevensbescherming en Telecommunicatiewet stellen 
eisen aan de verwerking van gegevens van klanten. Tijdens deze cursus wordt 
ingegaan op deze eisen en wat dit betekent voor de praktijk. 

1,5 uur 

Adequaat omgaan met datalekken Datalekken zijn aan de orde van de dag. Deze cursus zorgt voor een gedegen 
voorbereiding op een eventueel incident en bewustzijn binnen uw organisatie. 
 

1,5 uur 

 

De aard en omvang van het cursusmateriaal zal per geval verschillen maar de insteek is steeds praktijkgericht en bedoeld om u direct 
bruikbare handvatten te bieden. Wij trachten de cursus of training zoveel mogelijk toe te snijden op de deelnemers. Bij in-house 
cursussen zullen wij uw zorgpunten tevoren met u bespreken zodat u er optimaal rendement uit kunt halen. 

 
Mocht u belangstelling hebben in ons cursusaanbod dan vernemen wij dat graag, zodat wij u een vrijblijvend prijsvoorstel kunnen doen. 
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