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Persondata –  
for mindre virksomheder 
EU’s persondataforordning har nu været i kraft 
i godt 1 år. Mange virksomheder er nået langt 
med arbejdet med persondata, men der er  
stadig mange mindre virksomheder, som 
overfor GLS-A giver udtryk for, at reglerne er 
uoverskuelige og komplicerede. Derfor  
er mange mindre virksomheder i tvivl om,  
hvordan reglerne skal gribes an i praksis,  
og hvordan de kommer i mål med arbejdet.

Med dette kursus klæder GLS-A mindre virksom- 
heder på til at arbejde med beskyttelse af person-
data. Reglerne gælder for alle, store såvel som små 
virksomheder, og det kan vi ikke ændre på. Men vi 
vil på dette kursus gennemgå en virksomhedscase 
og vise jer en lang række eksempler på, hvordan  
forordningens regler fungerer og udmøntes i praksis.

På kurset arbejder vi bl.a. med:
•  Hvad er persondata og hvornår må du behandle 

persondata
• Hvad er virksomhedens forpligtelser
•  Hvilke rettigheder har registrerede personer,  

og hvordan sikres disse

• Fortegnelser
•  Databehandleraftaler og tilsyn med  

databehandlere
•  Risikovurdering og fastlæggelse af  

sikkerhedsniveau
• Sikkerhedsbrud 
•  Hvordan dokumenterer du at reglerne  

er overholdt
• Krav til interne retningslinjer
•  Udfærdigelse af politikker for behandling  

af persondata
• Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig med persondata i jeres 
virksomhed. 

Kurset afvikles som undervisning baseret på en 
virksomhedscase, og deltagerne inddrages via 
gruppediskussioner og konkrete opgaver.

Hvor og hvornår: 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Tirsdag d. 19. november 2019,  kl. 09:00-15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 21. november 2019,  kl. 09:00-15:30

VKST, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Onsdag d. 27. november 2019,  kl. 09:00-15:30

Det får du ud af kurset:
Du bliver i stand til at omsætte persondatareglerne til konkret handling og sikre, at virksomheden kommer 
i mål med arbejdet med overholdelse af reglerne. Du får gode råd og viden om de gældende regler på 
området, hvordan virksomhedens arbejde med persondata dokumenteres, hvordan politikker formuleres 
og meget andet. Når du har deltaget i kurset har du fået et brugbart overblik over, hvordan reglerne over-
holdes i praksis.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


