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Er din virksomhed klar til de skærpede
persondataregler?
I maj 2018 træder nye regler for behandling af persondata i
kraft, og reglerne omfatter næsten alle danske virksomheder.
Det er derfor på tide at komme i gang med forberedelserne!
Det er afgørende at have styr på data og dokumentere at
reglerne overholdes. Det kræver blandt andet, at der er styr
på samtlige persondata, at it-sikkerheden er i top, og at
medarbejderne er uddannet i at være opmærksomme.
I modsat fald kan virksomheden idømmes væsentlige bøder
og miste kunder. At have styr på persondata kan dermed
blive et væsentligt konkurrenceparameter. Som virksomhed
og som arbejdsgiver kan det dog være svært at finde rundt i
reglerne.

Tid & sted
Onsdag den 19. april 2017 kl. 13.30
– 16.30 hos Systemtech, Godthåbsvej 89, Skanderborg.
Arrangementet er gratis for alle.
Der opkræves et no-show-fee på
250 kr. for udeblivelse uden afbud
senest dagen før arrangementet.
Tilmelding
Senest den 10. april 2017 på
erhvervskanderborg.dk.

Advokat Rasmus Lund og jurist Gitte Aaberg vil denne
eftermiddag kaste lys over emnet, så du bliver klogere på,
hvordan du skal forholde dig til de nye regler.
Om Rasmus Lund
Rasmus Lund er advokat og partner i DELACOUR. Rasmus
er specialiseret inden for persondata, og rådgiver desuden
om kommercielle kontrakter og regulatoriske forhold til
teknologi/IT-virksomheder.
Du kan allerede nu høre gode råd fra Rasmus om persondata i denne podcast fra DELACOUR.
Om Gitte Aaberg
Selvstændig jurist med speciale i persondata og HR-jura .
Gitte hjælper virksomheder med at blive klar til persondataforordningen og rådgiver i personalejura.
Læs mere om Gitte på gitteaaberg.dk
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