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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie
Erkende opleidingsinstelling

Data Protection Institute

Onderwerp/titel van de opleiding

Data Protection & Technology
Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor juristen die meer
inzicht willen krijgen in de technologische gevolgen van GDPR en
hoe men best met ICT diensten over het thema praat. Daarnaast
geeft het inzicht in soms vage technische begrippen.
Dit helpt om de conformiteit met de GDPR-wetgeving aan te
tonen, waaronder ICT diensten evengoed behoren.
Complianceofficers die hierbij extra knowhow kunnen
gebruiken, zullen deze opleiding heel handig vinden.

Publiek/doelgroep

We verwachten van elke deelnemer juridische kennis van GDPR
en gebruikservaring met ICT (computervaardigheden).
Uur/uren: 7u/dag – 14 uren
Planning:

Plaats: Diegem (NL en FR)
Datum(s)
Begin- en eindu(u)r(en)
Duur
Plaats(en)

Duur (aanvang - einde): 9u-17u - Pauze van 1u
Data 2022:
•
•

11 tem 12 mei 2022 (NL)
10 tem 11 oktober 2022 (FR)

Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de
Tweedaagse opleiding: 7u / dag – 14u / week
permanente opleiding van de complianceofficers
•
Doelstelling(en)

/ FSMA

•

De belangrijkste technische begrippen uit de AVG
kennen;
Vertalen van deze technische begrippen naar
verstaanbare concepten, zoals die in een ICT afdeling
worden gebruikt.
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Tijdens deze 2-daagse duik je samen met de docent in een reallife case waarbij een bedrijf software aanschaft met het oog op
de wetgeving inzake klokkenluiders. We presenteren je de casus
vanuit het perspectief van een ICT-er die je over dit project
vertelt. Door de juiste didactische keuzes zorgen we ervoor dat
we moeilijke technische concepten in mensentaal uitleggen.
Hierdoor:
•
Samenvatting van de inhoud

•
•

Leer je als niet-ICT-er praten met de leden van de ICT
afdeling;
Ken je basis concepten van ICT security;
Train je jezelf in denkpartronen om ICT-risico’s op te
sporen.

Door deze training leer je hoe een technische discussie te volgen
en de juiste vragen te stellen. Zo zal je als DPO of privacy expert
beter in staat zijn ICT toepassingen te begrijpen en de vinger te
leggen op belangrijke risico’s waaraan de verwerking is
blootgesteld.
Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid).
Deze opleiding vindt plaats in een opleidingslokaal.
Vorm

Deze opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, zowel uit
de juridische als uit de security omgeving met minstens 10 jaar
ervaring. De docent presenteert de leerstof aan de hand van een
presentatie.

Lesmateriaal

Inhoud van de opleiding

Elke cursist ontvangt een uitgeprinte versie van het
opleidingsmateriaal met ruimte voor het maken van notities.
Bovendien wordt de informatie beschikbaar gesteld in een
digitale leeromgeving. Voor alle kennisitems verwijst de docent
naar voorbeelden uit de praktijk.

Deze cursus behandelt volgende thema's, zoals beschreven in de
Gelieve, in punt 3 van de mededeling mededeling FSMA_2018_05:
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het
• A1 : Wettelijke & regelementaire kader
nummer van het(de) thema(‘s) te
identificeren dat(die) tijdens de opleiding
• A14 : de privacywetgeving
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te
• B1 : Wettelijke & regelementaire kader
vermelden in de daartoe voorziene ruimte
• B12 : de privacywetgeving
aan de rechterkant van deze tabel.

/ FSMA

4/4 / FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018

Voor elke opleidingsinhoud met betrekking
tot punt C van voornoemde mededeling,
dienen het thema alsook het verband met
en het belang voor de complianceofficers
te worden vermeld in de daartoe voorziene
ruimte aan de rechterkant van deze tabel.
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep
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Christophe Balduck - Externe DPO
Herman Maes - Externe DPO

