il
ersch
v
t
e
h
cer
ffi
Maak
O
y
ivac
als Pr seer een
ali
en re
wuste
e
b
y
c
priva
nte!
e
e
m
ge

Training

Privacy Officer
De Privacy Officer zal steeds meer het verschil gaan maken op het gebied van privacy en
informatieveiligheid. In deze training helpen wij je groeien en staan de volgende vragen
centraal:
•• Wat is de relatie tussen privacy en informatieveiligheid? Hoe regisseer je die verbinding?
•• Welke toolbox heb je als Privacy Officer tot je beschikking? Wat is je relatie met de CISO?
•• Hoe geef je invulling aan de functie-eisen van de Privacy Officer?
•• Hoe creëer je overzicht voor de hele organisatie zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is?
•• Welke soft skills zijn cruciaal in je rol als FG? Welke beïnvloedingsvaardigheden zijn onontbeerlijk?
•• Welke blokkades kom je tegen op je pad? Hoe ga je om met weerstand?
•• Hoe maak je de gehele organisatie iBewust? Hoe vorm je nieuw gedrag?

Unieke 5-daagse training

Programma

Organisaties zijn vanaf 25 mei 2018 verplicht te voldoen

Dag 1 Introductie en governance

aan de privacywetgeving. Binnen de (lokale) overheid

De betekenis van privacy en organisatie van privacy

is dit extra van belang door de enorme hoeveelheid

Dag 2 Middelen en procedures

aan verwerkingen van privacygevoelige informatie. Een

Beleid en aanpak met focus voor datalekken

goede start is het organiseren van de privacyfunctie en het

Dag 3 Houding en gedrag

borgen van de samenhang met informatieveiligheid. De

Beïnvloedingsvaardigheden en omgaan met weerstand

training bestaat uit theorie (ochtend) en praktijk (middag).

Dag 4 Tooling en toepassing

Tevens is er gelegenheid voor deelnemers om ervaringen

Inzicht in de toolbox van de PO en de toepassing hiervan

uit te wisselen. Na het volgen van deze training heb je dé

Dag 5 Houding en gedrag

bagage om invulling te kunnen geven aan jouw rol als PO.

Maak de organisatie iBewust met privacy

De kracht van kennispartners
SEP en Cuccibu verzorgen deze trainingen als kennispartners vanuit de drijfveer organisaties maximaal te
faciliteren in het borgen van informatiebeveiliging en privacy. Beide partners leveren unieke knowhow
zodat de trainingen maximaal aansluiten op uw leerpad. Je gaat direct met resultaat naar huis: elke
trainingsdag is opgebouwd uit theorie (met praktijkvoorbeelden) en veel casuïstiektraining en intervisie.

Meer informatie?
Kijk op www.sep.nl/privacy-officer of mail naar diensten@sep.nl

