
     
BLIV OPDATERET  
på de forpligtelser, der påhviler IT-leverandører og andre databehandlere efter databeskyttelsesforordningen.

     

GDPR  for databehandlere

13. juni 2019 kl. 13.00 - 17.00 hos Focus Advokater, Odense  
 
Langt de fleste IT-leverandører har forsøgt at sætte sig ind i, hvad de nye regler betyder for netop deres  
virksomhed, og mange startede også tidligt i forsøget på at være klar til 25. maj 2018. Det har været en vanskelig 
opgave, ikke mindst fordi der har manglet konkret vejledning fra myndighederne om, hvordan de komplekse  
regler omsættes til praksis. Forordningen har nu været i anvendelse et års tid, og vi har - langt om længe - fået 
svar på mange spørgsmål i form af bl.a.:

 ▪ En lang række vejledninger og skabeloner fra Datatilsynet og EU 
 ▪ Praktiske eksempler fra brancheorganisationer
 ▪ Konkrete afgørelser og tilsyn fra myndigheder og EU-domstolen. 

Læs mere om vores seminar og tilmelding på de følgende sider. Vi glæder os til at se dig! 

INVITATION TIL SEMINAR



FÅ OMSAT REGLERNE TIL PRAKSIS
 
På dette seminar dykker vi ned i netop de nye vejled-
ninger mv., som er væsentlige for alle databehandlere. 
Kom og bliv opdateret på dine forpligtelser, på nyheder 
og praksis og få samtidig råd og værktøjer til dit videre 
arbejde med GDPR.

FÅ STYR PÅ: 

 ▪ Nyeste vejledninger og praksis om, hvornår man  
er databehandler

 ▪ Hvad skal og bør en databehandleraftale indeholde?
 ▪ Hvilke forpligtelser påhviler der databehandlere?
 ▪ Datatilsynets vejledning om krav til kontrol med  

databehandlere og underdatabehandlere samt  
FSR’s nye ISAE 3000 erklæring til samme formål

 ▪ Hvordan laver man en fortegnelse over  
behandlingsaktiviteter?

 ▪ Datatilsynets nye og markant mere realistiske  
krav til sletning i backuppen

 ▪ Relevante værktøjer og softwareløsninger til at under-
støtte arbejdet med dokumentation og meget mere.

Det nærmere program og information om indlægs- 
holderne finder du på de følgende sider.

På dagen har du mulighed for at hente svar på egne 
spørgsmål. Vi udsteder deltagerbevis til de, der ønsker det.

Med venlig hilsen
Focus Advokater P/S 

TID OG STED 
Torsdag den 13.6.2019 kl. 13.00 - 17.00 
Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 

PRIS & TILMELDING 
1.500 kr. + moms pr. pers. Ved flere personer fra samme  
virksomhed er prisen 1.000 kr. + moms pr. deltager.  
Tilmeld dig på: www.focus-advokater.dk/arrangementer
 

SPØRGSMÅL 
Kontakt Mette Breum Krogh på tlf. 63142006  
eller mbk@focus-advokater.dk.



13.00 VELKOMST 
 

13.05 OVERBLIK OVER DATABEHANDLERENS ROLLE 
OG FORPLIGTELSER EFTER FORORDNINGEN

             v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph. D, Focus Advokater  P/S
 

13.30 HVORNÅR ER MAN DATABEHANDLER?
               v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph. D, Focus Advokater P/S
 

14.00  DATABEHANDLERAFTALENS KRAV  
TIL DATABEHANDLEREN 
- Generel introduktion til reglerne 
v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph. D, Focus Advokater P/S

            
            - Databehandleraftalen fra den 

   dataansvarliges perspektiv 
            v/Anne Schultz, projektleder, DPO,  IT-Center Fyn 

- Erfaringer vedr. forhandling og databehandleraftaler 
- Hvilke krav bliver I oftest mødt med fra jeres kunder? 
Gruppediskussion

15.30  PAUSE 
Med forplejning, netværk og sparring

 

15.45 KRAVENE TIL KONTROL MED DATABEHANDLERE 
            OG UNDERDATABEHANDLERE 
             v/Jesper Krag, juridisk assistent, Focus Advokater P/S
 

16.15 OPSAMLING
           - Overblik over forpligtelser og påkrævet dokumentation             
                  v/Jesper Løffler Nielsen, advokat, Ph. D, Focus Advokater P/S
 

17.00 TAK FOR I DAG! 

PROGRAM

FÅ EN SANDWICH OG EN VAND  
FØR MØDESTART
 
Kom i god tid og få frokosten med.  
Du er velkommen fra kl. 12.30.



JESPER LØFFLER NIELSEN, associeret partner, certificeret IT-advokat, Ph. D, Focus Advokater P/S  
Jesper Løffler Nielsens primære speciale er IT-ret, herunder IT-kontrakter og persondata. I 2016 færdiggjorde Jesper 
et 3-årigt Erhvervs-Ph.D-forløb, hvor han har forsket i IT-ret.  Jesper er certificeret IT-advokat og ekstern lektor i IT-ret, 
persondataret samt for Certifikat i Persondataret ved SDU. Han er endvidere ansvarlig for Focus Advokaters team for 
IT-ret og persondata.

INDLÆGSHOLDERNE

JESPER KRAG, juridisk assistent, Focus Advokater P/S  
Jesper Krag er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for kontraktret og persondata-team, hvor han primært arbejder 
med IT- og persondataretlige problemstillinger. Det være sig rådgivning om praktisk persondata compliance, her- 
under særligt i forhold til risikovurderinger, behandlingssikkerhed, kryptering mv., Contract Management, særligt i 
forhold til IT-kontrakter og databehandleraftaler samt udarbejdelse af juridiske paradigmer. Derudover arbejder Jesper 
med intern implementering af legal tech.

ANNE SCHULTZ, projektleder/DPO, IT-Center Fyn 
Anne Schultz er uddannet jurist og har 10 års erfaring med lovgivning og compliance inden for persondatabeskyt-
telse. De seneste to år har hun været ansat hos IT-Center Fyn, som er et administrativt fællesskab for ca. 40 skoler, 
primært gymnasier. Her har hendes opgave været at implementere databeskyttelsesforordningen på størstedelen 
af IT-Center Fyns partnerskoler, og hun fungerer nu som DPO for 33 af skolerne og IT-Center Fyn. Opgaverne med 
implementering af databeskyttelsesforordningen har været lige fra rådgivning, kortlægning af data, udarbejdelse af 
vejledninger og skabeloner, risikovurderinger, gennemgang af databehandleraftaler m.v. Henset til IT-Center Fyns 
juridiske stilling er virksomheden databehandler i forhold til sine partnerskoler, og Anne Schultz har derfor erfaringer 
set både fra den dataansvarliges side og databehandlerens side af.  
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