INVITATION:
Siscon byder velkommen til 5 års
jubilæumskonference den 5. oktober 2017 på
AC Hotel Bella Sky Copenhagen
Fakta om GDPR, Cases år GDPR
møder ISO
Hvad har en fertilitetsklinik, en havn, en IT virksomhed og en produktionsvirksomhed til fælles?
Det får du kendskab til på dette konferencens første
oplæg.
•
•
•
•

4 cases: En produktionsvirksomhed, en ITvirksomhed, en fertilitetsklinik og en havn
Sammenhængen mellem persondata og ITsikkerhed
Det digitale indre marked: Vejen til vækst eller til
innovativ stagnation?
Hvad forventer fremtidens forbrugere og borgere af jer?

Undgå GDPR projekt ikke bliver
(endnu) en papirtiger, med det rette
overblik
Med udgangspunkt i det overblik, og de muligheder,
du bør sidde med efter gennemførelsen af dit GDPR
projekt, og som skal sikre din compliance også efter
maj 2018, giver Lars og Jesper input til de strategiske tanker, du bør gøre allerede ved opstarten og
undervejs i gennemførelse af dit GDPR projekt.
Oplægget giver dig indblik i relevante opgaver undervejs i projektet herunder Procesoverblik, Datakortlægning, GAP- og Compliance, Risikobetragtninger
samt Kontrolmiljø.
I hverdagen skaber Lars og Jesper succesfulde implementeringer af Data og informationssikkerhed i
samarbejde med Siscons kunder både i kommunale,
offentlige og private virksomheder.

Om Jacob Naur, Hejm Advokater

Jacob har i stigende grad beskæftiget sig med persondata i mere end 5 år. I begyndelsen i forbindelse med
håndtering af forbrugsdata ved fusioner af forsyningsselskaber og i forbindelse med IT-udbud. De seneste
par år har Jacob dedikeret næsten al sin vågne tid til
persondataområdet og informationssikkerhed bla
ISO27001/2. Jacob beskæftiger sig med alle dele af
persondataretten lige fra markedsføringsapps til whistleblowerordninger og IT-forsikringer.

Om Lars Bærentzen direktør & Jesper B. Hansen,
senior rådgiver, Siscon
Lars Bærentzen har mere end 20 års erfaringen
indenfor både ledelsesmæssig data og informationssikkerhed samt bred forståelse og kendskab til
teknisk IT-sikkerhed fra bl.a. Søværnet, GCI & Ezenta
og Lars er idemanden til ControlManager™.
Jesper B. Hansen har mere end 15 års erfaring, og
en meget energisk praktisk tilgang til Data- og informationssikkerhed. Jesper har erfaring fra både PwC
og PFA, som både CISO & Head of infrastructure
Management.
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Microsoft’s tilgang til GDPR internt
som eksternt

Informations-sikkerhed, Brand Protection og ikke
mindst kriseledelse.

Hvad er de vigtigste elementer i forordningen man
bør kende til? Hvordan håndterer Microsoft at få
aftaler, sikkerhedskontroller, processer mm. til at
leve op til GDPRs skærpede krav for data-ansvar og
databehandling og hvordan kan det hjælpe virksomheder som bruger Microsoft Cloud Platformen?
Hvilke vejledninger, værktøjer og funktioner kan man
med fordel begynde at vurdere og implementere
frem imod 25. maj, 2018. Er der måske ligefrem
compliancemæssige fordele at opnå ved at benytte
den rigtige cloud platform under de rigtige forudsætninger?

Ken har gået i den stråtægte i jylland og stort kørekort fra forsvaret og senere suppleret med en MBA
og gennem årene opnået en stor forståelse for balancen mellem sikkerhed og forretnings ønsker og
behov for forretnings orienteret risk management.

Om Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør
/ CTO & CISO i Microsoft
Teknologi- & Sikkerhedsdirektør / CTO & CISO i
Microsoft de seneste 15 år. “For mig er Microsoft
et helt unikt sted at arbejde. Vi formår til stadighed
at balancere en udpræget målstyret performancekultur med høj forretningsintegritet og en fantastisk
passion. Denne konstante innovation og fremdrift
sikrer, at Microsoft, vores tusindvis af partnere og
vore produkter positivt berører mange millioner
menneskers hverdag. Deri ligger det unikke og mulighederne for konstant at udvikle, lære nyt og flytte
sig – hvem har ikke lyst til at gå på arbejde sådan et
sted?”

Om Ken Bonefeld Nielsen, Head of Corporate Global Security, Sony Mobile Communications
Leder af Corporate Security og med det globale
ansvar for blandt andet:
- Risk Management, Crisis Management, Travel &
Event Security, Investigations & Intelligence og Incident & Case Coordination

GDPR - Do’s and dont’s i Alm. Brand A/S
Projektleder for GDPR projektet i Alm. Brand, Eva
Kamilla Schramm-Nielsen deler ud af erfaringer fra
den gennemførte del af projektet. Et projekt in the
making. Fokus på proces og erfaringer i Do’s and
don’t, med indblik i hvorfor Alm. Brand eksempelvis
startede ud med 75 processer under HR og er endt
med 10. Du bliver præsenteret for synergierne med
Informationssikkerhed og Jura.
Hvis du endnu ikke er i gang med dokumentationen,
kan du få gode råd til dit kommende GDPR projekt

Ken, Kina & Kriser
Ken Bonefeld Nielsen viser dig et hæsblæsende
forløb, med igennem en del af de mange hændelser
han har ansvaret for at efterforske og håndterer i
et internationalt miljø, hvor trusselsbilledet er en
anelse anderledes end i Danmark.
Få unikke eksempler på, hvad der er gået godt og
mindre godt i forbindelse med enkeltstående incidents og hvordan håndtering af større kriser foregår.
Den råde tråd er den menneskelige og ledelsesmæssige faktor, som næsten altid er udslagsgivende for,
hvordan en enkelt hændelse håndteres og dermed
effektivt bringes under kontrol, inden det udvikler
sig til en stor krise eller måske endda katastrofe.

Om Eva Kamilla Schram Nielsen
Eva Kamilla har mere end 15 års erfaring med
generel projektledelse, og er overordnet ansvarlig
for gennemførslen af GDPR projektet i Alm. Brand
for både forsikring, pension og bank. I kerneteamet
af projektet indgår 12 personer. Et projekt som har
forgreninger ud i hele virksomheden.

Ken Bonefeld Nielsen er international direktør i
Sony Mobile med globalt ansvar for Corporate
Security og har mange års erfaring fra professionelt arbejde med Risk Management, Sikkerhed og
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Generation Like
Fordelt over det sidste årti har vi set et stormløb
mod de digitale sfærer; minder foreviges på Instagram, invitationer sendes på Facebook og fritiden
nydes via computerspil og Candy Crush.
Den yngre generation har taget ”digitaliteten” til sig,
og gjort den ikke kun til en levevej, men et levemål.
Det sætter en række nye forudsætninger for brobygningen på tværs af generationskløften.
Både når de unge mennesker skal lære at dyrke mediernes fravær, og når de lidt ældre skal lære mediernes nærvær at kende, kan der være brug for, at kigge
på hvad apps, platforme og spil egentlig kan.

Om Christian Vorre Mogensen – Cand. Mag. - Center for Digital Pædagogik
En afholdt foredragsholder med flere års erfaringer i digitale liv og oplevelser. Han er cand. mag.
fra Aarhus Universitet i filosofi og psykologi, og er
specialiseret i hvad digitaliteten bør og kan gøre
ved mennesker. Christian er selv vokset op omgivet af computere og floppydiske, og har siden sin
første IBM XT i 1989 næret en dyb nysgerrighed for,
hvad der sker indeni både programmet og programmøren.

Informationssikkerhed er ikke et
spørgsmål om IT - men om ledelse
Informationssikkerhed er langt fra et spørgsmål om
IT, men også et spørgsmål om vores organisering og
arbejdsgange alle steder i den kommunale organisation, staten og private virksomheder?
KL og kommunerne har i fællesskab taget initiativ til
at sætte informations¬sikkerhed på den kommunale
ledelses dagsorden, fordi det er vigtigt, at borg¬ere
og virksomheder har fuld tillid til kommunernes brug
og håndtering af deres personlige data, men også
fordi EU’s Databeskyttelsesforordning er lige på
trapperne.
Beth Tranberg vil holde et oplæg om, hvordan hun
som programleder i KL’s strategisk arbejde mod
øget sikkerhed og implementering af GDPR reglerne,
som du kan bruge om du er i en kommune, i staten
eller i en privat virksomhed.

Om Beth Tranberg, programleder Digitalisering og
Borgerbetjening - KL
Programleder på Øget sikkerhed og implementering
af EU’s databeskyttelsesforordning i kommunerne
under Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi
2016-2020.

GDPR og grunddata. Synergier mellem jura og informationssikkerhed
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(SDFE), som er en central spiller ift. Grunddataprogrammet, er godt i gang med GDPR-projektet. Du får
indsigt i, hvordan SDFE som offentlig styrelse har
angrebet opgaven med informationssikkerhed og
databeskyttelse i forhold til organisering, implementering og medarbejderinvolvering. Du vil få indblik
i, hvorfor SDFE har valgt et tæt samarbejde mellem
både jura (Mette) og informationssikkerhed (René)
og hvilke gevinster, det medfører. Du får viden om,
hvordan SDFE vil sikre en effektiv overgang mellem
projekt og drift efter 25. maj 2018. Yderligere vil
Mette og René bidrage med erfaringerne fra arbejdet som DPO i SDFE.

Om Mette Rothschild & René Aussenthal
Mette Rothschild er ansat som DPO (databeskyttelsesrådgiver) i Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering. Mette er uddannet jurist og har
tidligere arbejdet med databeskyttelse og informationssikkerhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
brancheorganisationen Forsikring & Pension og
Sundhedsplatformen.
René Aussenthal er ansat som informationssikkerhedsansvarlig i Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering. René har siden 2013 arbejdet med
informationssikkerhed, dels med implementering af
27001 i Miljøministeriet, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
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