Program for konferencens 2. etape
Torsdag d. 8. februar 2018
Park Inn by Radisson Københavns Lufthavn Hotel
09.00 – 09.30

Ankomst og kaffe

09.30 – 10.30

Oplæg v/ Jakob Lundsager, Databeskyttelseskontoret, Justitsministeriet

10.30 – 11.45

Speedstatus ved universiteternes DPO’er

11.45 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.45

Oplæg om persondata set fra et forskningsperspektiv
v/ afdelingsleder Esben Flindt, SDU RIO

13.45 – 14.00

Kaffepause + finde vej til workshoplokalerne

14.00 – 15.30

Relevante workshops som går i dybden med de respektive emner:

Workshop 1:

Implementerings/compliance spor v. Anne Katrine Holm Eriksen, ITU


Workshop 2:

IT teknisk og sikkerhedsmæssig spor v. Kurt Gammelgaard Nielsen, SDU


Workshop 3:

Se venligst beskrivelse på side 2

Se venligst beskrivelse på side 2

Organisatorisk spor (DPO) v. Mads Niemann‐Christensen, SDU


Se venligst beskrivelse på side 2

15.30 – 16.00

Opsummering i plenum fra de 3 workshops

16.00 – 16.15

Afrunding

16.15

Tak for i dag ‐ afrejse

Side 1 af 2

Workshop 1: Implementerings/compliance spor
v. Senior Legal Counsel Anne Katrine Holm Eriksen, ITU
Denne workshop kommer ikke til at omhandle ”hardcore jura”, men mere hvordan man får implementeret
forordningen og omsat de nye juridiske krav til værktøjer, som man kan brug i det daglige.
Diskussionsemner vil tage udgangspunkt i deltagernes interesse og kunne være følgende:
 Dataflowanalyse‐ hvordan griber man det an på et universitet?
 Procedurer og politikker‐hvilke politikker er der behov for på et universitet, og kan man løse problemet
på andre måder? Burde man have ensartede tværuniversitære retningslinjer?
 Dimensionering – hvordan vælger man det rigtige complianceniveau? Hvad er for meget og hvad er for
lidt?
 Kommunikationsplaner‐hvordan kommunikerer ledelsen/styregruppen/projektgruppen GDPR til
medarbejderne og hvordan kommunikerer vi GDPR til omverdenen?
 Hvordan klæder man bedst medarbejdere på til at håndtere de nye krav. Uddannelse og compliance
træning‐hvor meget og for hvem?
Workshop 2: IT teknisk og sikkerhedsmæssigt spor
v. IT‐chef Kurt Gammelgaard Nielsen, SDU


Workshoppen tager udgangspunkt i hvordan kontroller kan implementeres, både tekniske og
organisatoriske, for at overholde kravene til behandling af persondata.



Omdrejningspunktet bliver informationssikkerhedsstandarden ISO270001 som er gældende for
statslige institutioner. Du vil på workshoppen blive præsenteret for de væsentligste afsnit og få
mulighed for at drøfte hvordan de kan implementeres lokalt på det enkelte universitet.

Workshop 3: Organisatorisk spor (databeskyttelsesrådgiver – DPO)
v. HR‐chef Mads Niemann‐Christensen, SDU


Hvordan er databeskyttelsesrådgiveren organisatorisk indplaceret, og hvordan er det understøttende
setup omkring rådgiveren?



Hvordan inddrages databeskyttelsesrådgiveren rettidigt i forbindelse rådgivning om beskyttelse af
personoplysninger, herunder f.eks. i forbindelse med indkøb af nye it‐systemer, udarbejdelse af
politikker, iværksættelse af behandling af personoplysninger, udarbejdelse af konsekvensanalyser m.v.?



Hvordan sikres databeskyttelsesrådgiverens mulighed for proaktivt at overvåge overholdelsen af de
databeskyttelsesretlige regler, herunder f.eks. i forbindelse med organisationens
politikker på området, uddannelse af personale, oplysningskampagner, fordeling af
ansvar og revisioner m.v.?

Side 2 af 2

