
DATASKYDDS-
OMBUD
Passar även dig som inte är formellt  
dataskyddsombud, men som ändå  
ansvarar för att verksamheten följer GDPR.

Stockholm
14 nov

Göteborg
19 nov

EFFEKTIV  
ENDAGSKURS!

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

MAGNUS ÄR INSPIRERANDE, 
PÅLÄST OCH TROVÄRDIG. HAN 
HAR DESSUTOM EN FÖRMÅGA ATT  
FÖRMEDLA SIN KUNSKAP PÅ ETT 
MYCKET INTRESSANT SÄTT.



För offentliga myndigheter, och företag vars kärnverksamhet 

innefattar att behandla känsliga personuppgifter, är det ett krav 

att ha ett dataskyddsombud (DPO). Dataskyddsombudets uppgift 

är att informera och ge råd till den övriga organisationen och se 

till att GDPR efterlevs.

Under den här endagskursen kommer du att få lära dig vad som 

krävs av dig i din roll som dataskyddsombud. Du kommer både 

att få en fördjupad kunskap om rollen, och hjälp att utföra den.

KURSEN SOM GÖR DIG REDO ATT 
VARA DATASKYDDSOMBUD

• Vad som förväntas av dig i din roll

• Hur du övervakar att GDPR efterföljs. Både internt och externt

• Vad du gör om olyckan är framme  

– incidenthantering i praktiken

• Hantering och efterlevnad av dokumentationskrav

• Hur mycket du ska informera och utbilda

DU FÅR LÄRA DIG

Magnus Witting
Magnus har stor praktisk erfarenhet av hur du tar dig an 

integritetsfrågor i allmänhet, och GDPR i synnerhet.  

Magnus har bland annat lett arbetet med att implementera 

GDPR i Ale Kommun.

Här kommer han att ge dig kunskapen och redskapen du 

behöver för att göra arbetet som dataskyddsombud på ett 

korrekt, och för resten av organisationen bra sätt.

Kom med rätt förkunskaper!

För att du ska få ut maximalt av kursen behöver
du ha en grundläggande förståelse av GDPR. 

JAG ANMÄLDE MIG TILL KURSEN FÖR ATT FÅ EN 
BÄTTRE BILD AV DATASKYDDSOMBUDETS ROLL, 
PRAKTISKA TIPS M.M. ALLA FÖRVÄNTNINGAR OCH 
MER DÄRTILL UPPFYLLDES MED BRA FÖRELÄSARE, 
BRA INNEHÅLL OCH UTVECKLANDE DIALOG MED 
EXEMPEL.
PER SÖDERSTRÖM, DATASKYDDSOMBUD, KRAMFORS KOMMUN

MAGNUS VAR BÅDE PÅLÄST OCH TYDLIG.
JAG FICK MED MIG MÅNGA BRA  
HJÄLPMEDEL FÖR ATT STARTA ARBETET  
SOM DATASKYDDSOMBUD.
ÅSA ÖSTLUND, HÄLSOVALET I SVERIGE AB



KURSEN SOM GÖR DIG REDO ATT 
VARA DATASKYDDSOMBUD

PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGEN

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

FÖRMIDDAG
Introduktion 
• Mål med dagen

• Upplägg

• Praktiska frågor 

Roll, ansvar och arbetsuppgifter
• Vad gör ett dataskyddsombud?

• Vem kan vara dataskyddsombud?

• Rådgivning, övervakning, informationsgivning 

Ansvarsskyldighet
• Ansvar för att principerna om personuppgiftsbehandling 

följs

• Ansvar för tydlig information till de registrerade

• Dokumentera de behandlingar som pågår i  

organisationen samt att ha dokumenterade interna  

riktlinjer för dataskydd (dataskyddspolicy) 

Dokumentation 
• Vad måste dokumenteras under GDPR?

• Dataskyddspolicy (exempel)

• Registerhantering (exempel) 

Biträdesavtal
• Detta ska de innehålla 

Internationellt
• Adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter  

till tredje land

• Bindande företagsbestämmelser, standardavtalsklausuler, 

med mera

• EU-US Privacy Shield

EFTERMIDDAG
Informationssäkerhet
• Behörighets- och åtkomstkontroller

• Skydd mot dataförlust

• Skydd mot otillåten behandling

 

Konsekvensbedömning
• När måste konsekvensbedömning göras?

• Vad måste en konsekvensbedömning innehålla?

• Metoder för riskhantering 

 

Incidenthantering
• Regler för rapportering av dataincidenter

• Riskbedömning vid dataincidenter

• Dataskyddsombudets ansvar vid dataincident 

Övervakning och utvärdering 
• Metoder för övervakning, mätning, analys och utvärdering 

av dataskydd

• Rapportering till ledningen om efterlevnad

• Program för internrevision 

Ledningens översyn
• Resultat av genomförda internrevisioner

• Risker rapporterade av personal

• Hantering av eventuella incidenter 

Sammanfattning
• Dataskyddsombudets arbetsuppgifter

• Förslag till fördjupning

• Frågor 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

DATASKYDDSOMBUD 
2019
Stockholm 

14 november

Göteborg

19 november 

Pris: 5 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50 

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

POPULÄR  
UTBILDNING!

SÄKRA DIN PLATS
KUNSKAPSGRUPPEN.SE


