Data Protection Officer is
product of BCM ACADEMY
Educational Services

Data Protection Officer – DPO
Business Continuity Management Frame differentiated

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation
(GDPR) is een vervanging van de huidige Europese Privacy Richtlijnen. De AVG/GDPR vervangt

a

Aantal deelnemers
Alle opleidingen van BCM ACADEMY
vinden plaats in kleine groepen. De
groepsgrootte is aangepast op het doel
en de inhoud.
Duur

de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De AVG/GDPR vereist van elke

4 dagen (2x2 aaneengesloten) van
09:00 uur tot 17:30 uur

organisatie striktere verantwoordelijkheden en een actieve houding om data en privacygegevens

Tarief

onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen. Voldoen aan de AVG/GDPR is een verplichting.

Deelname DPO in BCM Perspectief,
inclusief opleidingsmateriaal en facilities
overdag
€ 2.857,- (btw vrij).

Maatregelen zijn vereist, waaronder het benoemen van een Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG)/ Data Protection Officer (DPO).

De Functionarissen voor de

Doelstelling

Gegevensbescherming binnen organisaties heeft

De leergang Data Protection Officer (BCM Frame

de centrale rol binnen naleving van de

oriented) – DPO maakt u bekend met het van

conformiteit aan AVG/GDPR.

Business Continuity Frame (ISO 22301 frame),
AVG/GDPR en de verantwoordelijke rol van Data

De AVG/GDPR beschrijft dat de FG/DPO

Protection Officer.

professionele kwaliteiten moet hebben op het
gebied van Europese en Nationale wetgeving en

De basiskennis die vereist is om AVG/GDPR binnen

praktijkervaring dient te hebben op het gebied

de eigen organisatie te kunnen positioneren wordt in

van gegevensbescherming. Daarnaast is sector-,

dag 1 en 2 interactief overgedragen. De kennis om

en organisatiekennis vereist. Inzicht hebben in

binnen eigen omgeving AVG/GDPR te kunnen

het stelsel van verwerkingsactiviteiten, de

implementeren, te reflecteren en te adviseren op

informatiesystemen en informatiebeveiliging is

doelgerichtheid en doelmatigheid vindt plaats in dag 3

voorwaardelijk.

en 4.
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Locatie
BCM ACADEMY biedt de opleiding aan in het
BCM ACADEMY Insight Center, Elspeterweg 42
te Nunspeet. Het Insight Center voorziet in een
inspirerende en authentieke omgeving,
gebaseerd op het Academy Model.
Kenmerk
BCM-DPO/18A
Contact

Maatregelen om AVG/GDPR op kwalitatieve aspecten
te richten, inrichten en verrichten volgens Scan-FocusAct (SFA) model zijn dan binnen bereik. De
kernattributen van Business Continuity Management
en AVG/GDPR: actualiteit, conformiteit, volledigheid,
wet- en regelgeving, committent en awareness zijn
toepasbaar binnen future view (2018-2024).

Voor verdere en aanvullende informatie, gericht
advies, specifieke In-Company varianten en
aangepaste Purpose-Built Solutions nodigen wij
u graag uit contact op te nemen.
BCM ACADEMY 0341-410914;
info@bcmacademy.nl
Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van
toepassing.

© BCM ACADEMY 2018

Het Academymodel

Inhoud & Onderwerpen

‘Inspiration comes standard’
De BCM ACADEMY courses vinden plaats in
een inspirerende en actieve omgeving. U
ondervindt geen overvloed aan informatie,
maar een nauwkeurige balans tussen
relevante theorie en praktische invulling. Door
het gebruik van case studies, de inbreng van
content matter experts en continue interactie,
wordt de materie vanuit verschillende
invalshoeken belicht. Het academymodel
borgt een optimale adoptie van kennis en
informatie door de uitgebalanceerde
verhouding van theorie, praktijk, didactiek en
de garantie van directe toepasbaarheid in de
eigen omgeving. Alle opleiders en trainers van
BCM ACADEMY zijn geselecteerd op basis van
thought leadership en best in class.
Doelgroep
Deelnemers van de leergang Data Protection

Introductie vakgebied
- Beleid
- Risico-inventarisatie
- Business Impact Analyse
- BCM Continuïteitstrategieën en Business
Case
- Stelsel van maatregelen
- Testen, Kwaliteit & Onderhoud
Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) /
General Data Protection Regulation (GDPR)
- Definitie & Theoretisch Kader
- 10 Steps AVG/GDPR
- Data Protection Impact Analyse
- Rol Data Protection Officer
- Competentie en vaardigheden
- DACIA
- AVG/GDRP in eigen organisatie
- Knowing the Organization
- Nemawashi
- Kaizen (continue verbetering)
- Deming-Cyclus (PDCA)
- AVG/GDPR in praktijk
- Beleid
- Plan van Aanpak
- Gap Analyse
- Audit
Focus Area
- Op basis van actualiteit en organisatie specifiek

Officer – BCMS frame differentiated zijn
werkzaam binnen het werkveld van
informatiebeveiliging en betrokken bij
continuïteitsvraagstukken van het primaire
proces.

Governance Risk & Compliance (GRC)
- Governace (High Level Structure)
- Risk (ISO 31000:2018)
- Compliance (ISO 19600:2014)
Informatiebeveiliging
- ISO 27001:2013
ITSCM
- ISO 27031:2011
- ISO 44001:2017
BCMA-DPO assessment & toets
Recap & Report out

“Risico ontstaat door niet te weten
wat je aan het doen bent.”
Warren Buffett 1930 -,

BCM ACADEMY is het toonaangevende Europese Instituut
voor Business Continuity & Crisis Management.
BCM ACADEMY richt zich primair op de professionalisering
en adoptie van Business Continuity & Crisis Management.
Alle producten binnen onze service lines, Educational

Services, Knowledge & Innovation, Professional Solutions &
Services behoren tot de best-in-class en voldoen aan de
hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht
organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis
Management te ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met :
Tel.: +31 (0)341 410914 Fax: +31 (0)341 410179
E-mail: info@bcmacademy.nl www.bcmacademy.nl
P.O. Box 2, 8070 AA Nunspeet
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