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Software Licentie

FG/DPO VERDIEPING: AVG SOFTWARE TOOLS VOOR DE FG/DPO
Highlights
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Gratis Software
Toonaangevende docenten
Improvement Scan
European Data Protection Board (EDPB) goedgekeurd software solutions
Gratis Software Improvement Scan (SIS-Europrivacy compliant) van uw huidige software
Gratis FG/DPO Software Checklist
Certificaat van deelname van het European Institute for Privacy, Audit, Compliance & Certification (EIPACC)
Certificaat van Registratie in European Register of Data Protection Professionals (RDPP)
In het Nederlands en Engels gegeven

EIPACC EU REGISTERED DATA PROTECTION PROFESSIONAL (RDPP)
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Software en de taken van de FG/DPO
Voor de meeste organisaties en FG’s is het niet
eenvoudig om op de hoogte te blijven van de
continu veranderende wet- en regelgeving op
nationaal niveau, laat staan op international niveau. In
toenemende mate wordt de FG ook geacht te weten
wat de consequenties van rechterlijke uitspraken zijn
en wat terzake van hun functie-uitoefening best
practices zijn.

Welke FG/DPO software is beschikbaar en hoe maak
je als FG/DPO daarbij de juiste selectie-beoordeling
en welke criteria moet je als FG/DPO daarbij
hanteren? Waarom moet je kiezen voor een SaaS
oplossing of juist niet? Stelt de AVG kwaliteitscriteria
aan AVG Software, zo ja welke? Aan welke valkuilen
moet denken bij de keuze van software, gericht aan
de FG/DPO?
Tijdens deze FG/DPO Verdieping wordt de FG/DPO
geholpen aan concrete antwoorden op deze vragen.
Bovendien kan de deelnemer voorafgaand eigen
vragen inbrengen ter bespreking.

Hoe relevant is dit voor de FG/DPO
ü Helder overzicht van FG/Software voor
FG Werkprogramma’s
ü Geautomatiseerde oplossingen voor
complexe problemen waarover de
FG/DPO advies moet geven
ü Checklist keuze van de juiste FG/DPO
software
ü Overzicht van valkuilen waarmee de
FG/DPO rekening moet houden bij het
beoordelen en selecteren van FG/DPO
Software
ü Welke afwegingen moeten worden
gemaakt voor het wel of niet gebruiken
van specifieke FG/DPO Software
ü Welke kosten-baten overwegingen moet
de FG/DPO maken?
ü Welke AVG kwaliteitscriteria gelden
voor het gebruiken van FG/DPO
Software
ü en vele andere onderwerpen
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FG/DPO TAKEN | INTRODUCTIE AVG EISEN AAN PRIVACY SOFTWARE VOOR DE FG/DPO
•
•

Het AVG toetsingskader voor AVG Software voor de FG/DPO (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen)
Aandachtspunten voor de FG/DPO bij het beoordeling van ‘fit for purpose’

FG/DPO TAKEN EN SOFTWARE VOOR HET FG WERKPROGRAMMA
•
•

AVG Software voor het uitvoeren van FG/DPO taken (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen)
Business Intelligence voor de FG/DPO

FG/DPO PRAKTIJKOEFENING | DPIA ADVIEZEN SCHRIJVEN
•
•

DPIA Software: Valkuilen en aandachtspunten voor de FG/DPO (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen)
Artificial Intelligence Impact Assessment (AIIA) Software: Valkuilen en aandachtspunten voor de FG/DPO

FG/DPO EN KWALITEITSEISEN AAN AVG SOFTWARE
•
•

AVG en het Europees Comité (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen)
ISO 25010 en Europrivacy Certification Mechanism

FG/DPO TAKENRAPPORTAGES IN AVG SOFTWARE

• FG/DPO Rapportages voor Adviseren, Informeren, Monitoren, Contactpersoon functies, Samenwerken et cetera
• Rechtstreeks verslag aan het hoogstleidinggevend managementniveau
FG/DPO CHECKLIST VOOR AVG SOFTWARE

• Checklist FG/DPO Werkprogramma AVG
• FG/DPO Checklist voor AVG Softwaremanagement Programma’s (aankoop en selectie)
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BASISKENNIS PRIVACY SOFTWARE

FG/DPO
VERDIPEING
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FG/DPO AANDACHTSPUNTEN DEDICATED PRIVACY SOFTWARE

• Behandeling van de complete software cyclus van AVG tooling
voor de FG/DPO (deelnemers mogen vooraf vragen indienen)
• Added Value Checklist voor de FG/DPO
• Volgens de huidige wet-en regelgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) dient elke FG/DPO te worden
ondersteund door de verwerkingsverantwoordelijke. Valt
hieronder ook het ondersteunen van dedicated software voor de
FG/DPO?
• Wat is het verschil tussen FG/DPO software en AVG software
voor de verwerkingsverantwoordelijke?
• Waarop moet de FG/DPO letten bij AVG Software om de
onafhankelijkheid van functioneren van de FG/DPO te bewaken?
• Wat is de waarde van ‘autofilling’ in FG/DPO software?
En vele andere vragen die de deelnemernde FG/DPO heeft

www.privacyacademie.nl

Basis

BASISOPLEIDING EU GECERTIFICEERD

Verdieping

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
FG/DPO

- 1 daags
- 2 daags
- 5 daags of
volledig op maat of
Zelfstudie Opleiding FG/DPO (NL en EN)

PRAKTISCHE VERDIEPING VOOR DE FG/DPO ALS ONDERDEEL VAN
PERMANENTE EDUCATIE VOOR DE FG/DPO

Deze FG/DPO Verdieping is onderdeel van het permanente educatieprogramma
voor de professionele FG/DPO

achtergrond

Vragen? Laat het ons gerust weten.
studentenservice@privacyacademie.nl
We zijn u graag van dienst

relevantie

FG/DPO
PERMANENTE
EDUCATIE

Praktijk
verdieping

toepassing

Waar u ons op kunt aanspreken

Hands-on bespreking van
praktische uitdagingen getoetst aan
de hoogste EU goedgekeurde
oplossingen

Heldere instructies voor het optimaal gebruik van
ondersteunende privacy software voor de FG/DPO

”Actieve ondersteuning van de FG/DPO is een noodzakelijke voorwaarde voor het AVG
compliance success van collega’s"
• De kerntaken van de professionele FG/DPO betreft niet alleen een enkele theoretische invulling van de taken die zijn genoemd in artikel 39 van de AVG maar
betreft in toenemende mate ook ‘leadership’ van de FG/DPO waarvoor het tijdig signaleren en anticiperen op de belangrijkste ontwikkelingen cruciaal is.
• Volgens de huidige wet-en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is elke FG/DPO verplicht om actief kennis te vergaren voor onder andere
het monitoren van de accountabilityplicht van de ververkingsverantwoordelijke en verwerker.
• De FG/DPO dient elke werkgever te informeren/adviseren over alle relevante AVG complianceverplichtingen, ook de toekomstige verplichtingen opdat tijdig
beleid hierop kan worden geformuleerd.
• Omdat de FG/DPO op alle niveaus binnen de onderneming actief is, blijft up-to-date kennis essentieel. Bovendien wordt ook in de rechtspraak vaker gerefereerd
aan het belang van pro-actievere bewaking van AVG verplichtingen en het bewijs hiervan dat moet kunnen worden overhandigd aan toezichthouders en eisende
partijen in rechtszaken.

DEZE OPLEIDING IS IN HET BIJZONDER GESCHIKT VOOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FG/DPO (interne en externe)
Assistent FG/DPO
Aspirant FG/DPO
Lid van het FG/DPO Team
General Counsels
CISOs, COO, CCO
Compliance Officers
Risk Officers
Ethics Officers
Project managers privacy, dataprotectie en security
Project assistenten
Privacy en security juristen
Privacy en security advocaten
Privacy en security consultant
Privacy en security tech ontwikkelaars
Privacy project managers
Privacy managers 1
Privacy Solutions Engineer
Medewerkers privacy, dataprotectie en security
Alle overige geinteresseerden

Bijzonder aantrekkelijke tarieven &
optionele career development voor
studenten & alumni HBO/WO

Europees Certificaat

Location

Registratie in het Europees Register

online

Websites
www.privacyacademie.nl

1-daagse nascholing voor de
FG/DPO en AVG Specialisten

Na het volgen van deze masterclass kan de deelnemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De belangrijkste ‘must haves’ van FG/DPO software benoemen
Helder aanduiden wat de toegevoegde waarde is van FG/DPO Software
Helder aangeven welke selectie- en beoordelingscriteria moeten worden gehanteerd
Exact aangeven welke clausules belangrijk zijn in de aanschafovereenkomst van FG/DPO Software
Benoemen hoe het onafhankelijk functioneren van de FG/DPO kan worden geborgd
Exact duiden welke eisen de AVG stelt aan FG/DPO Software
Aan de hand van een checklist alle kwaliteitscriteria duiden waaraan FG/DPO Software moet voldoen
Alle relevante valkuilen duiden bij het gebruik van FG/DPO Software
Een heldere kosten-baten analyse maken voor het maken van een business case bij het hoogst
leidinggevend managementniveau
en veel meer

INSCHRIJVEN

Bijzonder aantrekkelijke tarieven &
optionele career development voor
studenten & alumni HBO/WO

Europees Certificaat
Registratie in het European Register
of Data Protection Professionals (RDPP)

Gratis FG/DPO
Software Licentie
Location

Online

Websites
www.privacyacademie.nl

100 %
Slagingsgarantie
voor uw Certificaat
met Europese
(EIPACC) validatie

Gratis FG/DPO
Software Licentie

ü

UW
Investering

€ 499 (ex. 21% BTW)
1.
2.
3.
4.
5.

INCLUSIEF
Recht op gratis FG/DPO software licentie (geldig voor
een jaar per ingaande 1 juli 2023)
Gratis Software Improvement Scan (SIS) ter indicering
van AVG compliance kostenbesparingsmogelijkheden
Digitaal naslagwerk van besproken onderwerpen
Mogelijkheid tot het indienen van vragen vooraf
Optioneel professional support voor de FG/DPO na
afloop

UW
Opleidingsadviseur
Myrthe van Baalen
Nederlandse Privacy Academie (NPA)

opleidingsadviseur@privacyacademie.nl

ü

ü
ü
ü

Registratie in het Nederlands Register
van Privacy Opleidingen (NRPO)
Registratie in het Europees Register
van FG's (onderdeel van de
European Register of Data
Protection Professionals - RDPP)
Referentie naar
Praktijkboek FG – Leidraad voor een
professioneel werkprogramma
Gratis meer dan 100 FG/DPO-Templates
en Checklists voor de FG Praktijk
Beproefde leermethoden en
leerprogramma’s conform door EU
goedgekeurde processen

