#210292

OPLEIDING

#WETGEVING EN ADMINISTRATIE

actualia gdpr en beslissingen gba voor lokale besturen

NIEUW

€ 120,00 excl. BTW

actualia gdpr wetgeving en jurisprudentie gba specifiek voor de lokale besturen

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Na het volgen van deze opleiding kent u de actuele wetgeving en jurisprudentie omtrent de regels inzake bescherming van
persoonsgegevens, zoals deze specifiek van toepassing zijn op de lokale besturen.

OMSCHRIJVING

Overheidsinstanties, waaronder de lokale besturen, verzamelen, verwerken en bewaren op dagdagelijkse basis een veelheid aan gegevens. De
meeste van deze gegevens kwaliﬁceren zonder meer als persoonsgegevens die worden beschermd onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Tijdens deze opleiding wordt er in de eerste plaats dieper ingegaan op de regels inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals deze
specifiek van toepassing zijn op de lokale besturen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

De lokale besturen in Vlaanderen, hun directeuren en diensthoofden, verantwoordelijken administratie en databasebeheerders ... en
hun stafmedewerkers . Allen hebben baat bij deze actualia vorming.

VOORKENNIS

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

METHODOLOGIE

De docente hanteert een mix van lesmethodes:
kennisoverdracht omtrent de actuele wetgeving en de laatste jurisprudentie
het aanbrengen van bijzondere casussen specifiek van toepassing op lokale besturen
vraag en antwoord tussen docente en deelnemers

programma
Hierbij zal aandacht worden besteed aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming , maar ook aan:
alle aanverwante Europese en nationale wetgeving die bijkomend van toepassing zouden kunnen zijn op de gegevensverwerking door
lokale besturen (zoals bv. het Bestuursdecreet 2018). Er zal hierbij onder meer een antwoord worden gegeven op de volgende vragen:
welke basisprincipes zijn van toepassing?
waarop specifiek te letten voor de verwerking bestuursgegevens?
welke documenten en contracten op te stellen?
welke beveiligingsmaatregelen dienen er te worden genomen?
varia
In de tweede plaats zal er evenveel aandacht worden besteed aan:
de actualiteiten inzake gegevensbescherming door de lokale besturen
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enkele relevante beslissingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en andere Europese toezichthoudende
autoriteiten worden besproken
varia

praktisch
1 sessie(s) vanaf maandag 16/08/2021
LESDATA VOOR WEBINAR VANAF MAANDAG 16/08/2021

CONTACT

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 16/08/2021

13:00

17:00

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Kies eventueel een andere locatie of tijdstip
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Meester Jenna Auwerx , advocaat - Senior associate bij Monard Law
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