
Bliv klar til at håndtere   PERSONDATA  
efter de nye regler
 
14. marts 2017 hos Focus Advokater i Odense
15. marts 2017 på Comwell i Kolding 
- begge dage kl. 15.00 - 17.00
 

Den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018. Med de nye regler 
følger et markant højere bødeniveau og skærpede krav til håndtering 
af personoplysninger. Virksomhederne vil bl.a. blive afkrævet dokumen-
tation for, hvilke persondata der behandles, hvordan, hvor længe, af hvem 
osv. En opgave, der kræver overblik, kontrol og ikke mindst prioritet. 

Det er på høje tid at komme i gang med forberedelserne
- start her!

De nye krav gælder 
også din virksomhed!  
   



DE NYE PERSONDATAREGLER - GIV OPGAVEN PRIORITET

Vi indsamler og behandler data som aldrig før; på med- 
arbejdere, kunder, via hjemmesider, CRM-systemer mv. 
Når EU-persondataforordningen træder i kraft i maj 2018, 
er reglerne skærpet og bøderammen hævet. Derfor er du 
som virksomhed nødt til at forholde dig til de nye krav. 
Prioriter opgaven allerede nu. På vores gå-hjem-møde 
hjælper vi dig i gang. Du vil få:

 ▪ Introduktion til persondatareglerne
 ▪ Overblik over de nye regler og skærpede krav
 ▪ Styr på, hvad du særligt skal være opmærksom

på i forhold til dine medarbejdere
 ▪ Vores anbefaling til den videre omstillingsproces.

Endelig har du på mødet mulighed for at stille spørgsmål 
til indlægsholderen.

Vi glæder os til at se dig. Vi har et begrænset antal pladser, 
så vær hurtig med tilmelding. 

Med venlig hilsen 
Focus Advokater P/S

TID OG STED
14.3.2017 kl. 15.00 - 17.00 
Focus Advokater P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C

15.3.2017 kl 15.00 - 17.00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

TILMELDING  
Arrangementet er gratis men kræver 
tilmelding senest den 1.3.2017 på
www.focus-advokater.dk/arrangementer 

 

 
Hvor dette gå-hjem-møde giver dig et overblik over de nye 
regler, vil det for mange kræve en større indsats at leve op  
til de nye krav. Her vil det være relevant at udpege en intern 
ansvarlig, der har særligt styr på reglerne. For dem har vi 
skræddersyet et kursus den 17.5.2017, der går i dybden med 
praktikken på compliance arbejdet, de relevante dokumenter, 
nye retningslinjer og procedurer osv.  Kontakt Mette Juhl, 
mj@focus-advokater.dk for nærmere information.



15.00 REGISTRERING OG VELKOMST  
             v/Jesper Løffler Nielsen, certificeret IT-advokat, Ph.D, Focus Advokater, der er dagens indlægsholder. 

INTRODUKTION TIL PERSONDATAREGLERNE
Baggrund og formål. 

DE NYE PERSONDATAREGLER - MED FOKUS PÅ VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER 
Bliv introduceret til reglerne, herunder forskellen på databehandlingen i dag og fra maj 2018.  
Få indsigt i faldgruber og skærpede bødekrav. 
 
HVORDAN BLIVER DIN VIRKSOMHED KLAR? 
Mange aspekter har indfyldelse på, hvor tidskrævende det bliver at leve op til de nye skærpede krav samt hvilke  
interne og eksterne ressoucer, der er behov for i processen. Få et overblik, så du kan vurdere, hvad din virksomhed 
skal arbejde videre med for at tilpasse organisationen til de nye krav.
           
OPSAMLING & NETWORKING 
Spørg ind til konkrete problemstillinger og få mulighed for at dele erfaringer med de øvrige deltagere.  

17.00 TAK FOR I DAG! 

Der vil være en let eftermiddagsforplejning i form af kaffe, the, vand og kage. 

PROGRAM



JESPER LØFFLER NIELSEN 
Advokat (L), Ph. D, Focus Advokater P/S  

 
 
Jesper Løffler Nielsens primære speciale er IT-ret, 
herunder IT-kontrakter og persondata. I juni 2016 
færdiggjorde Jesper Løffler Nielsen et 3-årigt 
Erhvervs-PhD-forløb, hvor han har forsket i IT-ret. 
Jesper er medstifter af Syddansk Persondataretligt 
Netværk, ligesom han underviser på “Certifikat i 
Persondata” på SDU.

FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C  Tel +45 63142020  focus-advokater.dk 
 

KOLDING Toldbodgade 10, 4  DK-6000 Kolding Tel +45 75712020
KØBENHAVN Amaliegade 40B, 1256 København K Tel + 45 63 14 20 20
HAMBORG  Dänische Advokaten  Mittelweg 161  D-20148 Hamburg  Tel +49 40249192

INDLÆGSHOLDER

 
Download pjecen på focus-advokater.dk. 

Sådan bliver din virksomhed klar til at  
håndtere persondata efter de nye regler!
 
 


