
Stockholm
28 jan

Göteborg 
4 feb

Online 
4 feb

VÄLKOMMEN PÅ VÅR 
UTBILDNINGSDAG

“MAGNUS ÄR 
OTROLIGT  

INSPIRERANDE 
OCH KUNNIG!” 

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

DATASKYDDSOMBUD  
& GDPR-ANSVARIGA

EFFEKTIV ENDAGSKURS FÖR



ÄR DU DATASKYDDSOMBUD, ELLER DEN SOM HAR  
ANSVAR FÖR ATT GDPR EFTERFÖLJS I ER ORGANISATION?  
DÅ ÄR DEN HÄR KURSEN FÖR DIG. 

 

Här får du under en dag teoretisk och praktisk kunskap om 

hur du ska lösa din roll. Och tycker du att GDPR är både svårt 

och jobbigt så är du inte ensam. Här får du också träffa andra 

deltagare med samma roll och utbyta erfarenheter, det är också 

mycket värdefullt. 

Ta möjligheten att gå den här mycket uppskattade kursen och få 

kunskap som gör att du blir trygg i din roll och att organisationen 

inte riskerar böter och dålig publicitet.  

Anmäl dig redan i dag!

KURSEN SOM GÖR DIG REDO ATT 
VARA DATASKYDDSOMBUD

Erfaren och omtyckt kursledare

Låt oss vara ärliga: GDPR är inte särskilt kul. Men 

vår kursledare Magnus Witting lyckas gång på gång 

göra de här kursdagarna intressanta och fängslande. 

Magnus har stor erfarenhet av att arbeta med GDPR i 

både offentlig och privat verksamhet.

Kom med rätt förkunskaper!

För att du ska få ut maximalt av kursen behöver du ha en 

grundläggande förståelse för GDPR. 

MAGNUS HAR FÖRMÅGAN ATT FÅNGA  
OCH UPPRÄTTHÅLLA DELTAGARNAS  
UPPMÄRKSAMHET HELA TIDEN.
PIA NICHOLAS, ADMINISTRATIV HANDLÄGGARE 
MARKS KOMMUN 

EN MYCKET BRA KURSLEDARE, LYHÖRD OCH 
KUNNIG. DET BLEV ÄVEN EN HEL DEL  
DISKUSSIONER OCH DET GÖR ATT MAN  
KOMMER IHÅG SAKER BÄTTRE.
LARS-INGE HANSSON, IT-SAMORDNARE 
NIFSARPSSKOLAN 

1. Säkerställa att du känner till grundläggande begrepp och 

principer i GDPR  

2. Få förståelse för de viktigaste reglerna och hur de ska  

tillämpas av personuppgiftsansvarig 

3. Förslag på hur du kan övervaka efterlevnaden av GDPR  

4. Förstå de övergripande delarna i IT-säkerhetsarbete  

5. Ge dig tips och exempel för fortsatt arbete  

6. Att du får svar på egna frågor 

MÅLET MED DAGEN



KURSEN SOM GÖR DIG REDO ATT 
VARA DATASKYDDSOMBUD

PROGRAM

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

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
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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  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

DATASKYDDSOMBUD & 
GDPR-ANSVARIGA 2021

Stockholm 

28 januari

Göteborg

4 februari

Online

4 februari 

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

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom och dokumentation ingår 

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

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagen

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat  

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida för 

ännu mer aktuell information!

ÄVEN SOM  
DIGITAL KURS!


