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Verwerken van
persoonsgegevens
bij schuldhulpverlening
en bewindvoering
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Verwerken van persoonsgegevens
bij schuldhulpverlening en
bewindvoering

Beschrijving
Cliënten in de schuldhulpverlening en bewindvoering bevinden zich in 
een kwetsbare en afhankelijke positie. Voor jou als schuldhulpverlener 
of bewindvoerder is het dus van groot belang om zorgvuldig om te gaan 
met de persoonsgegevens van cliënten. Juist ook omdat vaak meerdere 
partijen een rol hebben in de uitvoering van je werk en omdat het
vertrouwen van je cliënt essentieel is voor je werkzaamheden. 
Als schuldhulpverlener of bewindvoerder moet je dus weten wat je wel 
en niet met de persoonsgegevens van cliënten mag doen. Uiteraard moe-
ten de spelregels in onder meer het Burgerlijk wetboek, de Wet gemeen-
telijke schuldhulpverlening, de Faillissementswet en de Wet schuldsane-
ring natuurlijke personen, nageleefd worden. Maar omdat je werkt met 
gevoelige persoonsgegevens, zijn ook de verplichtingen en de beginselen 
van de Algemene verordening gegevensbescherming essentieel. 

In deze training neemt een praktijkspecialist op het gebied van schuld-
hulpverlening en bewindvoering je mee in wat de privacywetgeving
betekent voor je werk. Centraal daarbij staat het aanreiken van een werk-
bare manier van werken waarmee je je tevens houdt aan de privacywet-
geving. De cursus is praktisch opgezet en interactief door het uitvoeren 
van kleine opdrachten en het voeren van discussies. Uiteraard is er ook 
ruimte voor vragen vanuit je eigen uitvoeringspraktijk.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden verricht als 
schuldhulpverlener, inkomensbeheerder, curator,  Wsnp-bewindvoerder 
of beschermingsbewindvoerder.

Datum en duur  zie www.frijlande.nl, 2 dagdelen
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Locatie Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen
Kosten € 475,00 exclusief BTW
Certificaat (digitaal) bewijs van deelname

Leerdoelen
Na deze cursus ken je de verplichtingen en beginselen uit de AVG en de
Uitvoeringswet AVG en kun je die toepassen, ook in samenhang met de
bijzondere wet- en regelgeving die op je werk van toepassing zijn. Als deel-
nemer weet je wat van de organisatie wordt verwacht en waar je je in het 
dagelijks werk aan moet houden.      

Programma
Tijdens de cursus komen onder meer aan bod:

 De uitgangspunten van de AVG waaronder: wat zijn persoonsgegevens, 
wanneer mag ik die verwerken en waar moet ik me aan houden bij het 
verwerken?

 Specifieke wet- en regelgeving en hoe die zich verhoudt tot de AVG en de 
UAVG.

 Belangrijke verwerkingsprocessen binnen de schuldhulpverlening/
 bewindvoering;
 Verplichtingen voor de schuldhulpverlener/bewindvoerder
 (o.a. verwerkingenregister);
 De rechten van mijn cliënt (en mijn invloed daarop).
 Met wie mag ik wel en niet informatie delen?
 Wanneer moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten?
 Hoe ga ik om met datalekken en wanneer moet ik ze melden?
 Wanneer moet ik een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doen?
 Hoe lang mag ik persoonsgegevens bewaren?
 Welke risico’s loop ik als ik me niet aan mijn verplichtingen houd?


