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Privacy & informatieveiligheid-filmpjes  

Op YouTube zijn leuke en leerzame filmpjes te vinden die bewust maken van privacy en 

informatieveiligheid en kennis over dit thema vergroten. SIGRA heeft er een aantal voor je 

verzameld. Je kunt ze binnen jouw eigen organisatie benutten of gebruiken als 

inspiratiebronnen voor het ontwikkelen van jouw eigen presentatie, workshop, quiz of e-

learning (vergeet dan uiteraard niet de bron te vermelden).  

AVG, privacy en Informatiebeveiliging  
 

AVG uitgelegd (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Q-VWBifZDNA  AVG uitgelegd (animatie) 
 
Beveiliging van privacy gevoelige data (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=sQOO5bc341s   
 
De nieuwe privacy wet van A tot Z (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8    
 
Zo werkt de nieuwe privacywet voor jou | NOS op 3 (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=9VmKBRJmAY   
 
What’s GDPR? (animatie) 

• https://youtu.be/WOpnQ9_juQs   
 
Amazing mind reader reveals his secret (filmpje) 

• https://youtu.be/kOvw3EaHZ-o?t=2m29s    
 
See how easily freaks can take over your life (filmpje) 

• https://youtu.be/Rn4Rupla11M   
 
Google in Groningen voor bewustwording van privacy (filmpje) 

• https://www.youtube.com/watch?v=JXtDCiC70Cs   
 
Avg: wat is een persoonsgegeven? (filmpje) 

• https://www.youtube.com/watch?v=VoEwH-PYtwE   
 
Bescherm je privacy in Google (uitleg) 

• https://www.youtube.com/watch?v=3xkw2WWr9rc   
 
AVG & GDPR bewustwording (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=mF3DQnsyBmM   
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Welke data heeft u te beschermen? (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=A_YrAjSv510   
 
Privacy in de zorg: gebruik je voor verschillende websites het zelfde wachtwoord (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=xp9MZMBVmy0  
 
Privacy in de zorg: laat je jouw pc wel eens onbeheerd open staan? (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=hfiTenXhGAE  
 
Privacy in de zorg: ontvang je weleens een sms code op je mobiel om in te loggen? (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=_eJibF1YkPg 
 
Privacy in de zorg: houden jullie clientoverleg altijd in een gesloten ruimte? (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=pgyo7fOloX4   
 
Privacy in de zorg (interview filmpje) 

• https://www.youtube.com/watch?v=zHjMIjNWBfw  
 
AVG bewustwording: informatieverstrekking (animatie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=zGTf09-nLec   
 

Links voor het laatste gecheckt op 9 september 2020. Ben je ook een goed filmpje op YouTube 

tegengekomen? Of merk je dat een van deze links niet werkt?  

Laat het ons weten. Stuur een reactie aan Mariëtte van der Leij, mvdleij@sigra.nl  
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