Bliv klædt på til rollen som
Data Protection Officer

Få en DPO-uddannelse, der giver dig et unikt indblik i, hvordan persondataretlige
udfordringer håndteres i praksis.
En konsekvens af de skærpede regler om databeskyttelse i den nye persondataforordning er, at alle offentlige
myndigheder, herunder kommuner, skal udpege en Data Protection Officer (DPO). Kravet gælder også for
visse private virksomheder, f.eks. forsikringsselskaber, pensionsselskaber, privathospitaler, banker m.v.
Kammeradvokaten og Implement Consulting Group tilbyder derfor en ny DPO-uddannelse på to niveauer –
Foundation og Practitioner – der sikrer dig og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden
i god tid, inden den nye databeskyttelsesforordning skal anvendes.
Skærpede persondataregler og øget behov for informationssikkerhed
Mængden af den information, myndigheder og virksomheder indhenter om borgere, brugere, kunder og potentielle kunder, stiger eksponentielt. En sikker håndtering af personoplysninger har derfor aldrig været vigtigere. Én ting er de skærpede bøder, som organisationer og virksomheder, der ikke har styr på sikkerheden, nu
risikerer at få. En anden er de image-, produktivitets- og forretningsmæssige konsekvenser og omkostninger,
der er forbundet med manglende overholdelse af reglerne.
Kammeradvokaten og Implement Consulting Groups samarbejde sikrer ikke alene, at DPO’en opfylder
forordningens krav til viden og ekspertise inden for databeskyttelsesret og -praksis. Samarbejdet gør også, at
vi kan tilbyde en uddannelse, der giver et unikt indblik i, hvordan persondataretlige udfordringer håndteres
i praksis.
Den sikrer således også, at DPO’en tilføres kompetencer og viden, som sikrer operationelle kvalitetsforbedringer i organisationens informationssikkerhed, og som styrker dens robusthed i forhold til angreb
eller andre krænkelser af informationssikkerheden. Samtidig giver den deltagerne et værdifuldt netværk.

DPO-uddannelsen
Uddannelsen er opdelt i niveauerne Foundation og Practitioner, og det er op til dig, om du ønsker begge dele,
eller om du blot har brug for et af niveauerne.
For at sikre læring med effekt er uddannelsen tilrettelagt på en måde, der sikrer engagement og energi blandt
deltagerne.
I løbet af uddannelsesdagene vil Kammeradvokaten og Implement gennemføre anvendelsesrettede og
case-baserede øvelser for at forankre teorien.
Praktisk information og tilmelding
Se uddannelsessted, priser og varighed i tabellen.
Funktionalitet

Hvor

Pris

Før-uddannelse

Online

Gratis (for deltagere på Foundation og/eller Practitioner)

Foundation (2 dage)

Afholdes både i København og Aarhus

Kr. 10.000

Practitioner (2 dage)

Afholdes både i København og Aarhus

Kr. 12.500

Opfølgning (1 dag)

Afholdes både i København og Aarhus

Gratis (for deltagere på Foundation og/eller Practitioner)

Se afholdelsesdatoer og -steder på:
www.kammeradvokaten.dk/dpo, hvor der endvidere findes direkte tilmeldingslink.
Tilmelding foregår på Implement Learning Institutes kursusside:
www.learninginstitute.implement.dk/dpo/dpo-uddannelse
Se oversigt over DPO-uddannelsen på næste side.

Oversigt over DPO-uddannelsen
Foundation (2 dages kursus)

Practitioner (2 dages kursus)

Giver det nødvendige teoretiske indblik og gør dig i stand til at kunne
identificere persondataretlige problemstillinger.

En uddannelse, der giver et unikt indblik i, hvordan persondataretlige
udfordringer håndteres i praksis.

Henvender sig til sagsbehandlere, compliancemedarbejdere, IT-indkøbere,
projektledere, kommende DPO’ere mv.

Sikrer, at du som DPO får et solidt vidensgrundlag og opfylder forordningens krav til viden og ekspertise.

Før-uddannelse (Gratis online-læring for deltagere på Foundation og Practitioner)

Før kurserne får alle deltagere adgang til et dedikeret netværk med de øvrige kursusdeltagere, hvor indledende læring på baggrund af podcasts og andet relevant
materiale kan påbegyndes.

Foundation-uddannelsens emner giver et nødvendigt kendskab til forordningen og forståelse for kompleksiteten ved DPO’ens problemstillinger:













Introduktion til forordningen og dens anvendelsesområde
Behandlingsregler
Informationssikkerhed
De registreredes rettigheder
Databehandlere
Tredjelandsoverførsler
DPO – udpegning og roller
Datadokumentation
Privacy by design og Privacy by default
Konsekvensanalyser (DPIA)
Notifikation ved datasikkerhedsbrister
Datatilsynets roller og beføjelser samt sanktioner

Practitioner-uddannelsens emner giver den kommende DPO evnerne til at
varetage DPO opgaven:









Dokumentér persondata
Organisering af informationssikkerhed
Udarbejdelse af konsekvensanalyse (DPIA)
Sikring af privacy by design og by default
Detektion og notifikation af datasikkerhedsbrister
Håndtering af de registreredes rettigheder
Kontraktuel implementering
Datatilsynets rolle nu og i fremtiden

Efter-uddannelse (1-dags opfølgningsdag, der er gratis for deltagere på Foundation og Practitioner)

Uddannelsen genaktualiseres med en gratis opfølgningsdag, der bringer deltagernes erfaringer i spil og fastholder læringen. Denne dag indeholder effektmåling på
ibrugtagning af kurset i praksis inden dagen, præsentation af erfaringer, opsamling på udfordringer, som er kendetegnende for det specifikke kursushold og Q&A.

København
Vester Farimagsgade 23
DK-1606 København V

Aarhus
Åboulevarden 49
DK-8000 Aarhus C

www.kammeradvokaten.dk

