IRS draagt bij aan verdiepingscursus ‘Privacy in de praktijk:
uw organisatie privacy proof’ van BANNING Legal & Tax
Afgelopen donderdagen 11 en 18 mei vond de cursus ‘Privacy in de praktijk: uw organisatie
privacy proof’ plaats ten kantore van BANNING Legal & Tax in Den Bosch. Tijdens deze
praktijkgerichte cursus werden handvatten aangereikt voor het opzetten van een praktische en
deugdelijke privacy policy, waarmee voldaan kan worden aan de verplichtingen die voortvloeien
uit de in op 25 mei 2018 inwerking tredende ‘Europese Privacy Verordening’ (“AVG”). Ook
medewerkers van IRS droegen hun steentje aan de cursus bij.
Van WBP naar AVG
Op 4 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”) gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Deze AVG, welke 20 dagen na publicatie in werking is
getreden, zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. Vanaf deze datum zal dezelfde wetgeving
op het gebied van privacy in de gehele Europese Unie gelden. De AVG zal er onder andere voor
zorgen dat privacyrechten voor individuen worden versterkt en uitgebreid, dat organisaties meer
verantwoordelijkheden krijgen en dat alle Europese privacy toezichthouders dezelfde stevige
handhavende bevoegdheden krijgen. Om organisaties voor te bereiden op het compliant zijn
met de AVG, heeft advocatenkantoor BANNING N.V. in samenwerking met IRS een privacyverdiepingscursus ontwikkeld: deze praktijkgerichte cursus is bedoeld om u op hoofdlijnen een
overzicht te geven van de belangrijke aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij
het opstellen c.q. updaten van het huidige privacybeleid.
Van WBP naar AVG: waar moet u rekening mee houden?
In het eerste deel van de cursusdag schetste Mr. Silvia Vinken CIPP/E het juridisch kader van
de WBP naar de AVG, gaf zij aan hoe organisaties zich hierop voor kunnen bereiden en hoe
risico’s in kaart kunnen worden gebracht. Na een korte pauze belichtte Mr. Suzan Wolters de
wijzigingen van de AVG in de context van de relatie tussen werknemer en werkgever: een
onderwerp waar alle organisaties (ongeacht de hoeveelheid persoonsgegevens die ze
verwerken) mee te maken krijgen.
Beveiligingsbeleid en datalekken
Prof. Mr. Jan Berkvens opende de tweede cursusdag, welke in het teken stond van beveiliging
van persoonsgegevens, het uitbesteden van werkzaamheden, datalekken en de uitrol van een
beveiligingsbeleid in de praktijk.
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Privacy in de praktijk
Vanuit IRS bood Hans Reijner inzicht in de ervaringen vanuit de praktijk: hij liet zien hoe het in
kaart brengen van stromen van persoonsgegevens eruitziet, welke processen en gegevens niet
vergeten moeten worden en welke valkuilen vermeden moeten worden. Verschillende
ondersteunende tools waaronder PrivacyPerfect en DPorganizer kwamen uitgebreid aan bod en
ook liet Reijner zien op welke wijze gerapporteerd kan worden zodat daarmee wordt voldaan
aan artikel 30 AVG.

Awareness: de menselijke factor in het
licht van beveiliging en compliance
Bram Martin sloot de dag af door in te gaan op
awareness, de menselijke factor in het licht
van risico’s als social engineering, spear
phishing en identiteitsfraude. Martin liet zien
hoe via sociale media gemakkelijk informatie
over medewerkers gevonden kan worden, hoe
deze informatie misbruikt kan worden en
welke

maatregelen

medewerkers

kunnen

nemen om zichzelf en hun organisatie te
beschermen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de cursus ‘Privacy in de praktijk’? Of heeft u behoefte aan ondersteuning
met het opzetten en/of verbeteren van uw beleid op het gebied van privacy? Onze specialisten
helpen u graag en kunnen u onder andere helpen om ervoor te zorgen dat uw organisatie privacy
proof blijft en/of wordt. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook terecht op www.irsnl.com.

Forensic Investigations

Forensic IT Investigations

Integrity Risk Management

De topspecialisten van IRS hebben al
meer dan 25 jaar ervaring met het
doen van onafhankelijk onderzoek op
het gebied van fraude en integriteit.
IRS biedt een totaalpakket van
‘forensic services’ die alle vormen van
onderzoek omvatten, waaronder ook
forensisch IT-onderzoek. De integrale
IRS-aanpak legt de basis voor
integriteit, vertrouwen, continuïteit en
veiligheid.
Proportionaliteit
en
subsidiariteit zijn bij deze aanpak
leidende principes.

De omvang en complexiteit van
digitale informatie neemt sterk toe en
daarmee ook de behoefte aan meer
expertise. Met hun ruime en unieke
ervaring
op
het
gebied
van
forensische IT kunnen de specialisten
van IRS u bijstaan bij problemen op
alle vlakken van hun vakgebied. Daar
waar men in traditionele onderzoeken
tekortschiet, is IRS in staat het
verwijderde weer zichtbaar te maken,
veilig te stellen, te doorzoeken en te
analyseren.
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