GDPR: privacybescherming
en informatiebeveiliging
Privacybescherming en informatiebeveiliging
Iedere medewerker in een half uur op de hoogte van de wetgeving rond privacybescherming en informatiebeveiliging? Deze cursus
is gerelateerd aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet stelt hoge eisen aan hoe organisaties met privacy moeten
omgaan. Vooral in zorginstellingen en ziekenhuizen wordt gewerkt met privacygevoelige informatie, zoals met persoonsgegevens,
informatiedragers en medische dossiers.

Doelgroep
De online cursus Privacybescherming en informatiebeveiliging is geschikt voor iedereen die met privacygevoelige informatie
omgaat. Inhoudelijk is de cursus gericht op vier doelgroepen in zorgorganisaties: leidinggevenden, stafmedewerkers, onderzoekers
en zorgverleners.

Opleidingsdoel
Tijdens het doorlopen van deze cursus wordt de cursist zich bewust van de noodzaak van het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige
informatie. Dit betreft niet alleen informatie over cliënten en patiënten, maar ook gegevens van familieleden, collega’s en
mantelzorgers. De cursus stimuleert een bewust en zorgvuldig gedrag van iedereen die met (digitale) informatie werkt.

Inhoud cursus
De cursus behandelt alledaagse momenten waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. De cursus is ingericht als een
‘werkweek’: op iedere werkdag komt de cursist in aanraking met praktische situaties op het gebied van privacy en informatie. Denk
aan het versturen van e-mail met gevoelige informatie of het verstrekken van login-gegevens aan een collega. De cursus sluit af met
tien meerkeuzevragen, eventueel gevolgd door een herkansing. De doorlooptijd bedraagt ongeveer
een half uur. Na afronding blijft de cursus een jaar als naslag beschikbaar.

Maatwerk en meer informatie
De cursus is gerelateerd aan andere online GDPR-cursussen, zoals datalekken en security awareness.
Uiteraard kunt u een combinatie van deze cursussen inzetten. En met enkele kleine aanpassingen
kunnen wij ook maatwerk voor uw organisatie maken. Meer weten? Bel tijdens kantooruren
0032 (0)3 286 83 40, of stuur een e-mail naar info.givigroup.be
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