GR
RUN
UNDKUR
URSUS
S

I N F O R M AT I O N

TID & STED
Den 21. februar 2017 på Scandic Roskilde, eller
den 23. februar 2017 på Scandic Aarhus Vest.
Begge dage fra kl. 9.00 -16.00. Frokost og networking fra 12.00 -13.00.
Der vil være morgenmad, frokost inkl. en vand og andre forfriskninger.
TILMELDING
Tilmeld dig inden den 21. januar 2017 via www.bizzkurser.dk eller kontakt os på
telefon 66 15 90 43.

PERSONDATALOVEN/
Persondataforordningen

PRISER OG RABATMULIGHEDER
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os
inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter
fem deltagelser: guldkundestatus.
Pris
Med maillisterabat
Uden maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 3.861,-

kr 3.668,-

kr. 3.475,-

kr. 4.290,-

kr. 4.075,-

kr. 3.861,-

Priserne er ekskl. moms.
Se status for din arbejdsplads på www.bizzkurser.dk under loyalitetsrabat v.h.a.
CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig
vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.
OM BIZZKURSER.DK
Bizzkurser.dk leverer praksisnære kurser til erhvervslivet og er en integreret del af
Seminarer.dk, der siden 1998 har leveret højaktuelle kurser, konferencer og uddannelser.
Bizzkurser.dk benytter eksterne, anerkendte specialister, der med stor faglig ekspertise leverer indhold, som giver værdi i dit arbejdsliv.

Bizzkurser.dk
Viden, der giver værdi i dit arbejdsliv

Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · seminarer@seminarer.dk · www.bizzkurser.dk
Havnega

– bliv opdateret og vær på forkant
med de nye og skrappere regler!
—

en del af

—

- behandling i virksomheden

1. Hvad er persondata i det hele taget?

Den n
nugældende lov om behandling af personoplysninger har med visse ændringer væ
været gældende siden år 2000. Denne lov skal Danmark nu tilpasse Persondataforo
taforordningen, som EU-parlamentet og EU-rådet for få måneder siden blev enige
om. Persondataforordningen
P
indfører blandt andet væsentlige bødesanktioner
over for
fo virksomheder, der bryder loven.
Oplysn
Oplysninger
om personer findes i dag
elektro
elektronisk alle vegne. Du – og dine kunder – bruger ustandseligt begreber som
”cookie
”cookies”, e-mails, Internet, at lægge data
i en ”sk
”sky” (cloud computing), Facebook, at
Google efter oplysninger, bruge e-boks,
oprette og behandle kunder i dit EDB-system, digital
d
underskrift via Penneo/E-signatur osv.
o Alt sammen databehandling i
lovens forstand.
Proble
Problemet er, at der er nogle meget
streng
strenge krav i lovgivningen til, hvordan
person
persondata skal takles – og reglerne er
”skal”… og ikke ”hvis du har lyst”.
n forordning indfører et håndfast
Den nye
om at større virksomheder skal have
krav om,
såk
en såkaldt
DPO (Data Protection Officer),
der er ansvarlig for beskyttelse af persondata i virksomheden. Hvis mellemstore og
vi
små virksomheder
behandler persondata
s
som
en del af dere
deres kerneforretning, gælder kravet også disse.
UDBYTTE

På dette grundku
grundkursus får du en
bred indføring i de gældende
regler og en god introdukti Persondatation til
fforor
forordningen
og
de
dermed muligh
hed for at vurdere, hvorBrian Nygaard Oswald

Kurset vil give dig et grundlæggende indblik i den digitale persondatandataverdens betydning for din dagligdag i din virksomhed, herunder:

ledes din virksomhed skal indrette sig på
de nye regler. Du vil blive klædt på til at
håndtere behandlingen af persondata i
din virksomhed, og vil få praktiske tips og
råd samt modtage diverse skabeloner til
fri anvendelse i virksomheden.
MÅLGRUPPE
Alle ansatte der arbejder med registrering
af fx. kunde- eller medarbejderdata:
-

Salg & Marketing
HR og Personalekonsulenter
Ledelse
Løn
IT

UNDERVISER
Brian Nygaard Oswald Cand.jur. tidligere advokat og specialiseret indenfor
persondatalovgivningen.
Brian Nygaard Oswald har udgivet talrige
artikler, og er forfatter til en række bøger,
herunder Forældelse i Praksis. Efter i mere
end 10 år at have arbejdet som advokat
deponerede han sin bestalling i 2013 for
primært at hellige sig sin store interesse
for formidling og undervisning.
Brian Nygaard Oswald er en af Danmarks
mest anvendte undervisere og han har
en ganske særlig evne til at gøre kompliceret jura forståelig.

2. Den daglige kundebehandling: Hvad må man, og hvad må man ikke?
a. Oprettelse af kunder.
b. Oprettelse af databehandleraftaler med kunder?
c. Begrænsninger i elektronisk kommunikation med parterne?
3. E-mails – hvad må man?
a. Er der krav om samtykke, før man mailer med nogen som helst?
mmenb. Sikkerhed, når man e-mailer: Hvordan sikrer man sig mod at uvedkommende kan læse indholdet (kryptering)?
c. Må arbejdsgiveren tjekke den ansattes mail?
opbox):
4. Cloud computing (at lægge persondata op i en sky, så som Google Drive og Dropbox):
a. Må man i det hele taget dette?
b. Kræver det i så fald samtykke?
c. Krav om, at det bliver i EU.
d. Safe Harbour ordningen – herunder ny afgørelse.
5. Den registreredes rettigheder:
a. Indsigtsret (i, hvad der er registreret, hvorfor, til hvilket formål osv.).
b. Indsigelsesret (korrektion af forkerte oplysninger).
6. Sondringen mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger.
7. Facebook:
a. Må man skrive til fx kunder, skyldnere, modparter osv.?
te mv.?
b. Må man tjekke folks profiler, fx skyldnere, potentielle kommende ansatte
dt – og
Er der i givet fald krav om, at man orienterer disse om, hvad man fandt
hvornår?
8. Cookies på hjemmesider: Find hoved og hale i det:
a. Hvad er en cookie?
b. Hvilke cookies kræver samtykke, hvilke gør ikke?
c. Hvad er kravene til et eventuelt samtykke.
9. Introduktion til den nye EU-persondataforordning:
a. Forventet ikrafttræden og implementering
b. Straffen forøges til 4 % af omsætningen.
c. Retten til at blive glemt.
d. Kravene om dataansvarlig DPO.
10.

…og meget mere.
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