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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 Audit & Compliance
DPO, een interne of externe auditor of voor het
verbeteren van adviezen voor klanten. Voorkennis
van GDPR is vereist

Publiek/doelgroep

Opleiding wordt 3 maandelijks georganiseerd
Uur/uren: 7u/dag – 35 uren
Plaats(en):
Mechelen/Brussel/Diegem/Gent/Antwerpen/ Louvain
La Neuve Duur (aanvang - einde): 09-17u Pauze van 1u
Nieuwe data 2020:
•NL:
Planning:
Datum(s)
Begin- en eindu(u)r(en)
Duur
Plaats(en)

/ FSMA

•
•
•
•FR:
•
•
•

9 maart tem 13 maart
15 juni tem 19 juni
5 oktober tot 9 oktober

16 maart tem 20 maart
23 november tem 27 november
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Aantal opleidingsuren (-punten) die in 7u / dag – 35u / week
aanmerking komen in het kader van de
permanente opleiding van de complianceofficers
-de link tussen GDPR en audit

Doelstelling(en)

-Verdiepen van GDPR kennis vanuit het
perspectief van audit en certificatie
-audit initiëren, voorbereiden,
afronden en opvolgen

uitvoeren,

Het voldoen aan de aantoonbaarheidsplicht van de
GDPR is nog voor veel organisaties een uitdaging. Hoe
kan u uw management, aandeelhouders, klanten of
eventueel de toezichthouder overtuigen dat alle
administratieve verplichtingen van GDPR op een
correcte manier worden geïmplementeerd in uw
organisatie?

Samenvatting van de inhoud

Certifiëringsmechanismen
en
-merktekens
(zogenaamde
seals)
kunnen
helpen
de
aantoonbaarheid te verhogen. De eerste standaarden
zien het daglicht en de pioneers experimenteren
hiermee.
Wat vaststaat is dat er een groeiende nood ontstaat
voor audits en auditoren om na te gaan in welke mate
criteria die van GDPR kunnen worden afgeleid, ook
effectief geïmplementeerd werden in producten,
diensten of processen. Tijdens deze opleiding leer je
de basisknepen om hiermee aan de slag te gaan.

Vorm

Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Syllabussen & Slides

Lesmateriaal

/ FSMA

De presentaties worden verspreid onder de
deelnemers.
De
cursisten
krijgen
achtergrondmateriaal digitaal aangereikt.
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Inhoud van de opleiding
Gelieve, in punt 3 van de mededeling
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het
nummer van het(de) thema(‘s) te
Deze cursus behandelt volgende thema's, zoals
identificeren dat(die) tijdens de opleiding
beschreven in de mededeling FSMA_2018_05:
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te
vermelden in de daartoe voorziene ruimte
• A1 : Wettelijke & regelementaire kader
aan de rechterkant van deze tabel.
• A14 : de privacywetgeving
• B1 : Wettelijke & regelementaire kader
Voor elke opleidingsinhoud met betrekking
• B12 : de privacywetgeving
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

/ FSMA

Peter Berghmans - Zaakvoerder Data Protection
Institute
Frans Macken - DPO
Koenraad Berodieaux - Auditor
Ria De Busser - Auditor
Florence de Villenfagne - DPO
Jean-Simon Cornelis - DPO

