
 

Bliv klar til at håndtere  
persondata efter de  
nye regler og undgå tvister i IT-kontrakter 
 
 
 
 

Heldagskursus den 20. juni 2017  
i Cortex Park, SDU 
 

 
Et praksisorienteret kursus, hvor vi går i dybden med de 
nye persondataregler og deres betydning for det daglige 
arbejde hos myndighederne. Udover et dybdegående 
indblik i persondataforordningen og andre relevante  
retskilder, vil vi klæde deltagerne på til at få en grundlæg-
gende forståelse for reglernes praktiske konsekvenser og 
særlige faldgruber for offentlige myndigheder. 

Kurset udbydes i samarbejde med  
SDU’s Legal Informatic Project og 
henvender sig til medarbejdere
i stat, region og kommune. 

DE NYE PERSONDATAREGLER I PRAKSIS 
FOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER



BLIV KLAR TIL AT HÅNDTERE DE NYE PERSONDATAREGLER  

Den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018 
og skærper kravene til håndtering af personoplysninger, 
herunder ikke mindst for offentlige myndigheder. Der vil  
bl.a. være krav til dokumentation af, hvilke persondata der 
behandles, hvordan og hvor længe, af hvem - og der stilles  
en række krav, som skal overholdes af alle, der har berøring 
med persondata. Dette kursus er skræddersyet til de i stat, 
region og kommune, der har ansvar for og/eller arbejder  
med behandling af personoplysninger. 

Ved hjælp af teori, tværfaglige indlæg og workshops guider  
vi dig igennem de skærpede krav og særregler for arbejdet i 
en offentlig myndighed. 

Du får bl.a. svar på:

▪ Hvad indebærer de nye regler?
▪ Hvem bærer ansvaret for overholdelse af reglerne?
▪ Typiske faldgruber
▪ Særregler for offentlige myndigheder 
▪ Borgerens rettigheder.

Læs mere om programmet og indlægsholderne på de  
følgende sider.

Der udleveres kursusmappe og kursusbevis, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne og de 
øvrige deltagere om den praktiske håndtering af reglerne. 

Vi glæder os til at se dig! 

TID OG STED
Tirsdag den 20.6.2017 kl. 8.30 - 16.00 
Cortex Park 26, 5230 Odense M

PRIS
1.995 kr. + moms pr. pers./ 2 pers. for 3.000 kr. + moms
Prisen inkluderer forplejning og materialemappe. 

TILMELDING  
Senest den 6.6.2017 på 
www.focus-advokater.dk/arrangementer
Bemærk, at der er begrænsede pladser.



08.30  REGISTRERING OG VELKOMST
Der vil være kaffe og et rundstykke 

09.00   INTRODUKTION TIL REGLERNE
Baggrund og overblik
v/Jesper Løffler Nielsen

10.30    DEN KOMMENDE BETÆNKNING 
                OG ARBEJDET BAG

Indhold og baggrund for den +1000 siders 
betænkning, som forventes til april
v/Daniel Hartfield-Traun

11.00    GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARETLIGE  
                PRINCIPPER OG FORHOLDET TIL DE 

FORVALTNINGSRETLIGE REGLER
Persondatareglerne i et forvaltningsretligt perspektiv
v/Hanne Marie Motzfeldt

11.50   FROKOST

12.45   FALDGRUBER I MYNDIGHEDERS DAGLIGE ARBEJDE
Sikkerhed, samkøring, brug af databehandlere m.v.
v/Jesper Løffler Nielsen og Daniel Hartfield-Traun

13.30   WORKSHOP
Cases og diskussion med inddragelse af deltagernes
egne erfaringer - i plenum og i grupper

14.00   BORGERNES RETTIGHEDER EFTER 
PERSONDATAREGLERNE
Oplysningspligt, indsigtsret, sletning, dataportabilitet m.v.
v/Jesper Løffler Nielsen

14.30   KAFFE & KAGE
 
14.45   PROCESSEN FREM TIL MAJ 2018

Danske særregler, kommende vejledninger, 
Digitaliseringsstyrelsens arbejde m.v.
v/Daniel Hartfield-Traun

15.30   PANELDISKUSSION OG AFRUNDING 

16.00   TAK FOR I DAG!

Der vil være mindre pauser i løbet af dagen.

PROGRAM



JESPER LØFFLER NIELSEN  

Advokat (L), Ph.D i IT-ret, Focus Advokater P/S   
Jesper Løffler Nielsens primære speciale er  
IT-ret, herunder IT-kontrakter og persondata. 
Jesper er medstifter af Syddansk Persondata- 
retligt Netværk, ligesom han underviser på  
“Certifikat i Persondata” på SDU.

INDLÆGSHOLDERNE

HANNE MARIE MOTZFELDT 

Ph.D. Jur., lektor i forvaltningsret og retsinformatik, SDU.
Som Ph.D. i persondataret har Hanne Marie Motzfeldt  
en omfattende viden om og indsigt i databeskyttelses- 
retten. Hun er samtidig ansvarlig for en række under- 
visningsforløb i databeskyttelsesforordningen - forløb  
rettet til såvel jurister som ikke-jurister - og dermed  
vant til at formidle vanskelige databeskyttelsesretlige  
problemstillinger.

DANIEL HARTFIELD-TRAUN 

Persondata- og informationssikkerheds- 
jurist, Digitaliseringsstyrelsen. Daniel   
Hartfield-Traun har flere års erfaring 
med rådgivning og konkret håndtering  
af persondataretlige og informations-
sikkerhedsmæssige udfordringer i det 
offentlige. 
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