Kursus
Fra EU-volapyk til
datasikkerhed i øjenhøjde

Vi angriber opgaverne sammen med dig på kurset den
14-15. juni 2017 eller 6.-7. september 2017 i København
Informationssikkerhed og persondatabeskyttelse
- to områder der naturligt overlapper en lang række
steder, hvilket gør, at det samlede arbejde bliver
effektiviseret, når områderne tænkes sammen og
udvikles hånd-i-hånd.

Siscon og Carve Consulting.
Få det bedste fra 2 verdener i et og
samme kursus
Kurset har fokus på de nye krav til persondatabeskyttelse
i EU-Persondataforordningen, og kombinerer juristens
syn på forordningen med informationssikkerhedsekspertens syn informationssikkerhed. På den måde bliver
samspillet mellem persondatabeskyttelse og informationssikkerhed tydelig.

Målgruppen
Kurset er relevant for alle der har berøring med EU-persondataforordningen og/eller informationssikkerhed
• Compliance officer
• CISO/CSO
• Informationssikkerhedskoordinatorer
• Informationssikkerhedsansvarlige
• DPO
• Business Intelligence arkitekter
• IT-ansvarlige/IT-Chefer/IT-Direktører
• CSR ansvarlige
Formålet
Formålet med kurset er, at kursisten bliver i stand til at
løfte de hovedopgaver, den kommende EU-Persondataforordningen pålægger din virksomhed.
Målet
Målet med kurset er, at give kursisten en forståelse for
EU-Persondataforordningen set i sammenhæng med de
tiltag, der i mange organisationer allerede ligger inden for
informationssikkerhed. Kursisten bliver også i stand til at
effektivisere arbejdet med at dokumentere behandlingsaktiviteter og -sikkerhed.
Efter kurset vil du være i stand til:
• Identificere sammenhæng mellem EU-Persondata-            
forordnings krav og Informationssikkerhed
• Udarbejde en ”Data Protection Policy”
• Igangsætte en ”Dataflow analyse”
• Igangsætte en ”Data Protection Impact Assesment”
• Forståelse for begreberne Databehandler, Dataansvarlig,
Data Protection by Design, Data Protection by Default
• Afdække hvorvidt egen organisation har behov for en Data
Protection Officer (DPO)
Indhold
Kurset er opbygget i moduler, med en rød tråd igennem dem,
således at kursisten får opbygget forståelse for de enkelte
elementer set i den overordnede kontekst.

Kurset tager udgangspunkt i en praktisk og operationel
tilgangsvinkel med en indledningsvis gennemgang af de
vigtigste aspekter af EU-Forordningen, hvorefter du selv
skal i arbejds-tøjet. Du får praktisk erfaring med nogle af
de opgaver, der venter dig og din virksomhed i forbindelse
med implementeringen af EU-persondataforordningen frem
imod maj 2018. Som noget unikt er kurset begrænset til få
deltagere. Det betyder, at du vil arbejde med og få sparring
på blandt andet at udarbejde en ”Dataflow analyse”, ”Privacy
policy” og ”Data Protection Impact Assesment”.

• EU-Forordningen
• En introduktion til EU-Persondataforordningens krav og
		 dens helhedsorienterede fokus på at indlejre persondata		 beskyttelse i anvendte behandlingssystemer, i organisa		 tionen og i forhold til leverandører. Kursisten bliver ledt
		 igennem med fokus på forståelse for de overordnede
		 principper og udpegning af de væsentligste udfordringer.
• Opbygning af informationssikkerhed
• Vejledning til de tekniske og organisatoriske sikringsfor
		 anstaltninger, der ligger inden for traditionel informations		 sikkerhed, hvordan de anvendes i kombination med
		 kravene fra EU-persondataforordningen, således at
		 indsatsen effektiviseres mest muligt.
• Privacy Policy
• Gennemgang af en persondatapolitiks struktur og
		 indhold, omfanget af den og eksempler på udarbejdede
		 politikker. Kursisten skal selv påbegynde udarbejdelse af
		 en politik til efterfølgende brug i egen organisation
• Dataflow analyse
• Introduktion til hvad en dataflow analyse er og hvilke
		 elementer, den bør omfatte for at kunne danne grundlag
		 for en konsenkvensanalyser efter EU-persondata		 forordningen og kravet om, at databehandlingen skal
		 kunne dokumenteres. Der bliver gennemgået praktiske
		 eksempler og kursisten påbegynder udarbejdelse af
dataflow analyser ud fra informationer i egen
		organisation.
• Data Protection Impact Assesment (DPIA)
• Introduktion til hvordan en DPIA/konsekvensanalyse
		 gennemføres og hvilke interessenter, der kan/skal
		 medvirke til at gennemføre den for at afdække data		 behandlingens risici for datasubjektet. Der bliver
		 gennemgået eksempler og kursisten får mulighed for
		 at påbegynde en DPIA ud fra informationer i egen
		organisation.

Tilmeld dig kurset den 14-15. juni 2017 eller 6.-7. september 2017
på info@siscon.dk eller kontakt os på 70 232 231

