
 

DATASKYDDSOMBUD  
& GDPR-ANSVARIGA

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

MAN FICK MÅNGA PRAKTISKA  
TIPS OCH TRICKS SOM MAN  
KAN ANVÄNDA
CHRISTER KÄLL,  
CHEF FÖR VERKSAMHETSSTÖD

KURSEN GÅR I BÅDE STOCKHOLM OCH GÖTEBORG!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

6 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom och dokumentation ingår.

• 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 – incident-

hantering i praktiken

• Hantering och efterlevnad av dokumentations-

krav

• Hur mycket du ska informera och utbilda

DU FÅR LÄRA DIG



Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 

Fredrik Bankler 
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55  /  0765-424396

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

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

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 personuppgifts- 

behandling 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, standardavtals- 

klausuler, 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

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


