PRIVACY & INFORMATIEVEILIGHEID

Bestuurlijke masterclass
MAANDAG 1 FEBRUARI 2021

| 13.00 - 17.00 UUR |

SIGRA organiseert in samenwerking met ICTRecht een masterclass privacy en informatieveiligheid speciaal
voor bestuurders. Data is het nieuwe goud en u bent als bestuurder de schatbewaarder. De belangrijkste
aandachtspunten waar u als bestuurder van op de hoogte moet zijn, worden in deze masterclass
besproken. Tijdens deze dagdeeltraining zal voldoende ruimte zijn voor interactie en praktijkcasussen.
Deze bestuurlijke masterclass wordt online gegeven via MS Teams.

DE VOLGENDE ONDERWERPEN WORDEN BEHANDELD:
De rol van een FG
Wat kun je wel en niet verwachten van
een FG en wanneer heb je een FG
nodig? De FG is geen noodzakelijk
kwaad, maar een zeer waardevolle
aanvulling op een organisatie.
Het is de taak van de FG om het
grondrecht privacy vorm te geven en
daarbij de dagelijkse praktijk niet uit
het oog te verliezen. Medische
gegevens zijn zeer gevoelig, maar een
te strikte bescherming daarvan kan
het leveren van goede zorg in gevaar
brengen. De FG is de schakel tussen
de ‘business’ en compliance.
In die hoedanigheid kan een FG
aanschuiven bij een overleg over een
nieuw aan te kopen SaaS oplossing
voor patiëntregistratie, adviseert de
FG bij datalekken en is de FG de spil
tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en een organisatie.

Sparringpartner voor bestuurder
Hoe kunt u uw FG gebruiken
als sparringpartner waarmee u
business innovaties bespreekt en
samen de toekomst verkent?
Hoe houd je als bestuurder
overzicht in het
privacylandschap van jouw
organisatie?
Overzicht is noodzakelijk om budget
en middelen te bepalen voor privacy
compliance. Welke vragen stel je
daarom aan wie? En welke risico’s
loop je als bestuurder wanneer je
adviezen van de FG naast je neerlegt?

Soorten en aandachtspunten ICTcontracten bij de inkoop van ICTsystemen in de zorg
Wat zijn de verschillende typen
ICT-contracten die je kan tegenkomen bij de inkoop van ICTsystemen in de zorg en hoe kunnen
we de verschillende soorten juridisch
duiden? Hier nemen we de standaard
gehanteerde voor-waarden en
contracten in de zorg mee (denk aan:
de BOZ verwerkersovereenkomst en
de AVG). Welke ICT-contracten heb je
nodig bij de inkoop van een ICTsysteem in de zorg en hoe verhoud(t)
(en) (de inhoud van) deze contracten
zich tot elkaar?

Afspraken over beschikbaarheid
van ICT (SLA, exit en continuïteit)
Welke maatregelen neem je
gedurende de overeenkomst, bij het
einde van de overeenkomst en in een
situatie van bedreiging van de
bedrijfscontinuïteit van de
leverancier?

OVER ICTRECHT:
Al 15 jaar verleent ICTRecht gespecialiseerd juridisch advies over ICT, privacy en internet. Daarnaast is ICTRecht
een erkende opleidingsinstelling, die is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. De
medewerkers hebben unieke gespecialiseerde kennis en langdurige ervaring met onder andere privacy, zorg,
digitaliseringsvraagstukken, contractenrecht, informatietechnologie, e-commerce, financieel recht, cloud,
continuïteitsoplossingen, softwareontwikkeling en inkoop. Bepaalde medewerkers zijn verbonden aan een
universiteit als docent ICT & Recht.
Door de International Association of Privacy Professionals (IAPP) is ICTRecht erkend als official CPE
Provider. Daardoor kunnen deelnemers CPE punten verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun
IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden.

AANMELDEN OF INTERESSE:

PI@SIGRA.NL TEAM PRIVACY & INFORMATIEVEILIGHEID

Deelname aan deze bestuurlijke masterclass kost EUR 249- excl. BTW

