PERSONDATAFORORDNINGEN
I ØJENHØJDE

www.persondataonline.dk
kontakt@persondataonline.dk
+45 31 53 54 96

Persondata Online IVS
Ahlgade 3F, 1. sal
4300 Holbæk

Sidder du som leder eller administra v medarbejder i en socialpædagogisk
organisa on?
Tænker du også på, hvilke konsekvenser den nye persondataforordning har
for de oplysninger, I opbevarer på beboere, elever og medarbejdere?
Så er Persondata Online’s kursus ”Persondataforordningen i øjenhøjde” et
kursus for dig.

PROGRAM:

PRAKTISKE OPLYSNINGER
KURSUSDATOER OG STED:

08.30 – 09.00

Morgenmad

- Tirsdag den 1. maj (Startskuddet, Gl. Præstøvej 22, 4735 Mern)

09.00 – 09.30

Introduk on og baggrund for persondataforordningen

- Tirsdag den 8. maj (Tangobar, Njalsgade 23D, 2300 København S)

09.30 – 11.00

Introduk on l de grundlæggende begreber i
persondataforordningen

PRIS:

11.00 – 12.00

Arbejdsredskaber l implementering - del I

- 1.995 DKK inkl. moms pr. første person fra hver organisa on.

12.00 – 13.00

Frokost og netværk

- 1.495 DKK inkl. moms. pr. ekstra person fra hver organisa on.

13.00 – 14.00

Arbejdsredskaber l implementering - del II

14.00 – 15.40

Persondataforordningen i dagligdagen

Inkluderet i prisen er: forplejning (let morgenmad ved ankomst,

(med udgangspunkt i konkrete eksempler fra

frokost, kaﬀe og kage samt snacks og vand i løbet af dagen),

dagligdagen for socialpædagogiske organisa oner

kursusmappe med alt kursusmateriale samt et diplom for deltagelse.

gennemgås forordningens prak ske betydning for
15.40 – 16.00

det daglige arbejde)

TILMELDINGSBETINGELSER:

”Hvordan kommer vi videre herfra?” - 5 gode råd

- Tilmeld dig på mul cum.dk.
- Bemærk, der er maksimum plads l 15 deltagere.
- Hvis der er under 8 deltagere, vil kurset ikke blive a oldt.

Om Persondata Online:
- Persondata Online er en digital portal med introduk onsvideoer
og arbejdsredskaber l implementering af den nye persondataforordning i små og mellemstore virksomheder og organisa oner.
- Persondata Online er etableret af IT-konsulent Ma as Aabye og
advokat Ann Chris na Rindom Sørensen

