Erfa-netværk
Udvikling af medarbejdere & virksomheder

Et netværk for dig som ønsker at dele viden og sparre
på problemstillinger ifm. implementering af de skærpede
regler om håndtering af persondata - og som samtidig
ønsker relationer i et erhvervsnetværk.

Netværk 2 om håndtering af persondata
Hvem?
Du er involveret i hele eller dele af processen omkring
implementering af forordningen. Om du er controller,
HR- eller IT-konsulent, økonomichef eller andet er ikke
afgørende. Når vi tager specifikke emner op, fx it-sikkerhed, kan du tage relevante kollegaer med.
Hvad?
Sparring og erfaringsudveksling omkring arbejdet med
EU persondataforordningen fx
•
•
•
•

Risikovurdering
Databehandler-aftaler
Opbevaring af medarbejder/kundedata
Overførsel af data til lande uden for EU

Krav til deltageren
Du forventes at engagere dig og
prioritere at komme til møderne,
da alle deltagere er afhængige
af hinanden.
Mødetidspunkt og frekvens
10 møder à 2,5 times varighed
i perioden okt. 2017 - juni 2018.
Alle dage kl. 13.30-16.00.
Første møde: 26. oktober 2017
i Kulturhuset Skanderborg.

Vi kigger også på, hvad andre virksomheder har gjort og
supplerer med faglige oplæg fx om it-sikkerhed, nationale regler og dokumentstyring.

Pris for deltagelse
Kr. 4.500,- + moms inkl. forplejning pr. person.

Hvor?
Møderne holdes i Kulturhuset/hos ErhvervSkanderborg.

Pris ikke-medlemmer: 6.000 kr. +
moms inkl. forplejning pr. person.

Hvordan?
Det er vigtigt, at hver enkelt deltager oplever, at møderne hver gang tilfører værdi.

Ønsker du at deltage?
Ring eller skriv til erhvervschef
Marianne Kristensen på:

Tovholder er Gitte Aaberg, selvstændig jurist med speciale i persondata og HR-jura. Tovholder leder møderne,
er med til at drive dialogen og sikre energien og det
faglige udbytte i gruppen. Læs mere på gitteaaberg.dk
Det er gruppen, der sætter dagsordenen, og tovholderen
hjælper med processen og finder relevant materiale om
temaet, så der er et fælles udgangspunkt for drøftelse.
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