
 

Heldagskursus den 21. juni 2017  
hos Focus Advokater i Odense  
 

 
Et praksisorienteret kursus, hvor vi går i dybden med  
de nye persondataregler og deres betydning for danske 
virksomheder. Gennem teori, guidelines og workshops 
får du inspiration og vejledning til, hvordan din virksomhed 
kan organisere og tilpasse behandlingen af persondata til de 
nye regler. Vi gennemgår dokumenter og procedurer, som 
du kan implementere i din virksomhed.  

Kurset henvender sig til ledere og  
medarbejdere med ansvar for  
persondatabehandling.

DE NYE PERSONDATAREGLER I PRAKSIS 
Indblik, implementering og dokumentation 



BLIV KLAR TIL AT HÅNDTERE DE NYE PERSONDATAREGLER  

Den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018 
og stiller skærpede krav til virksomhedernes håndtering af 
personoplysninger. Der vil bl.a. være krav til dokumentation 
af, hvilke persondata der behandles, hvordan og hvor længe 
og af hvem. For langt de fleste virksomheder vil det være 
nødvendigt at have en intern ansvarlig, der har særligt styr på 
reglerne. Dette kursus er skræddersyet til denne målgruppe.

Ved hjælp af teori, cases og tværfaglige indlæg guider vi dig  
igennem de skærpede krav, som du skal forholde dig til.  
Vi klæder dig på, så du kan strukturere arbejdet med at  
tilpasse din virksomhed til de nye krav. 

Du får bl.a. svar på: 

 ▪ Hvad indebærer de nye regler?
 ▪ Hvem bærer ansvaret for overholdelse af reglerne?
 ▪ Hvilke arbejdsopgaver bør iværksættes i din organisation?
 ▪ Hvordan kan compliance-arbejdet tilrettelægges og  

    implementeres? 
 ▪ Er der krav til sikkerhed?
 ▪ Forslag til relevante dokumenter m.v.

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
Onsdag den 21.6.2017 kl. 8.30 - 16.30 
Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C

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

TILMELDING  
Senest den 1.5.2017 på 
www.focus-advokater.dk/arrangementer
Bemærk, at der er begrænsede pladser.



08.30  REGISTRERING OG MORGENMAD

08.45   INTRODUKTION TIL REGLERNE
                 v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph.D, Focus Advokater

10.15  PERSONDATAS LIVSCYKLUS OG FORPLIGTELSER
v/Tor Valstrøm, direktør, Conscient Systems A/S

11.00  KONTRAKTER, PROCEDURER OG DOKUMENTATION
Databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, 
persondatapolitikker m.m.
v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph.D, Focus Advokater

11.45   FORHOLDET MELLEM INFORMATIONS-
SIKKERHED OG PERSONDATAREGLERNE
v/Anders Tryka,  IT-sikkerhedsspecialist, JDM A/S

12.15  WORKSHOP
Cases og diskussion i plenum og i grupper

12.45   FROKOST

13.30  TYPISKE FALDGRUBER 
Kundekartotekter, CRM-systemer, HR, markedsføring m.v.
v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph.D, Focus Advokater

14.15   DET DAGLIGE ARBEJDE MED PERSONDATA
Et indblik i en DPO’ers hverdag og arbejdsopgaver
v/Michal Lund Kristensen, databeskyttelseskoordinator, Lidl Danmark K/S

14.55   KAFFE & KAGE

15.10   TILRETTELÆGGELSE AF ET COMPLIANCE-PROJEKT
v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph.D, Focus Advokater

15.55   WORKSHOP
Cases og diskussion i plenum og i grupper 

 
16.20   AFRUNDING 

16.30   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

ANDERS TRYKA 

IT-sikkerhedsspecialist, JDM A/S.
Anders Tryka har 10 års erfaring inden for  
rådgivning om IT-sikkerhed. Han bistår bl.a.  
virksomhederog offentlige institutioner  
inden for persondataforordningen.
 

MICHAL LUND KRISTSENSEN 

Databeskyttelseskoordinator, Lidl Danmark K/S.
Michael Lund Kristensen er tilknyttet afdelingen 
Jura/Compliance med ansvar for virksomhedens  
databeskyttelse. Han har i en årrække fungeret  
som DPO og har koordineret indsatsen for at  
omsætte reglerne i persondataloven og den  
kommende forordning i samarbejde med  
virksomhedens øvrige afdelinger. 

TOR VALSTRØM  

Direktør, Conscient Systems A/S.
Tor Valstrøm er outsourcet DPO for bl.a. IDA, 
Ingeniørforeningen i Danmark og hjælper flere 
internationale koncerner med deres EU GDPR 
compliance projekter. Han har i de sidste 10 
år arbejdet med cybersikkerhed, teknisk som 
organisatorisk, for kunder i militær, stat, energi, 
forsyning, offshore, handel og service.

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel 63 14 20 20   www.focus-advokater.dk 

ODENSE  ∙  KOLDING  ∙  KØBENHAVN  ∙  HAMBORG


