CARVE CONSULTING CSR KURSER 2016

Få styr på privacy og sikkerhed
2 DAGES KURSUS

På kurset bliver du rustet til at omsætte EU-forordningens

Har du de fornødne kompetencer i privacy og informationssikker

krav og gennemføre de nødvendige analyser i praksis. Du får

hed? Det er nødvendigt, hvis du behandler store mængder kunde

lejlighed til at arbejde med modellerne på de udfordringer,

data og data, der giver indsigt i private forhold– og vil opfylde

du møder i din dagligdag i forhold til persondatabehandling.

kravene i den kommende EU forordning om persondatabeskyttelse.
Og det er relevant, hvis du arbejder med CSR og derfor skal have
styr på din risiko for negativ påvirkning af menneskeretten til
privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse.
Den kommende EU-Persondataforordning forventer en endnu
højere grad af modenhed hos den enkelte virksomhed. Virksom

KURSET OMFATTER

›
›
›
›
›

Introduktion til persondataforordningen
Dataflowanalyser
Privacy Impact Assessments
Udarbejdelse af Privacy Policy
Implementeringsplaner

heden har selv ansvaret for at vurdere de risici, der er i forhold til
den generelle databehandling. Samtidig skal det dokumenteres

Kurset udbydes i samarbejde med Siscon.

hvorledes virksomhedens kontrolapparat er designet til at imøde
komme risikobilledet.

UNDERVISERE
BIRGITTE KOFOD OLSEN, PARTNER, PH.D

JESPER B. HANSEN, KONSULENT, SISCON

Birgitte er jurist og har 25 års forskningsmæssig og praktisk

Jesper har mere end 15 års erfaring fra informationssikkerheds-

erfaring inden for feltet teknologi og privalivs- og persondata

arbejdet både strategisk, taktisk og operationelt – dette både

beskyttelse. Hun rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder

som rådgivende konsulent i PwC, men også som Informations

om implementering af persondataloven og forbereder dem på

sikkerhedschef i Danmarks største pensionsselskab – PFA.

implementering af den kommende EU forordning om persondata

Jespers primære kompetenceområder er indenfor styring af

beskyttelse. Hun har udviklet digitale redskaber til generering

informationssikkerhed, herunder modenhedsanalyser, risiko

af privacy policies og til at indsamle og udføre risikovurderinger,

vurderinger, opbygning af ISMS – med udgangspunkt i ISO27001

bl.a. Carve Consultings Data Protection Impact og Risk Assess

samt opbygning af kontrolmiljøer til understøttelse af lovgivnings

ment Tool. Birgitte har skrevet en række bøger og artikler om

mæssig compliance. I samarbejde med Siscons kunder viser Jesper

privacy og informationssikkerhed, og deltager i den offentlige

stort engagement og effektiv dialog i at omsætte kundens opbyg-

debat via blogs. Hun var den første formand for Rådet for Digital

gede ISMS til en succesfuld implementering i ControlManager™.

Sikkerhed (2012-2015) og er medstifter af tænke-handle-tanken
DataEthics.

CARVE CONSULTING | NØRRE VOLDGADE 11, 2. SAL | 1358 KØBENHAVN K | CARVE.DK

DATO OG TID
Forårskursus
Onsdag den 20. april kl. 9.00 – 17.00
Torsdag den 21. april kl. 9.00 – 17.00

MÅLGRUPPE
Erfarne CSR chefer, compliance officers og information security officers der har brug for indsigt i persondataforordningen
og modeller til at implementere den i praksis.

PRIS
Kr. 8.750 for 2  kursusdage – inkl. materiale og forplejning
Antal deltagere 12

KURSETS METODE
Læring
Vi formidler standarder, principper, lovgivning og praksis gennem:

›
›

cases fra de virksomheder, vi samarbejder med
slides, eksempler, film, quiz, test og tjeklister

Refleksion
Vi diskuterer udfordringer og handlemuligheder eller løsninger gennem:

›

test, dilemmaer og spil

Handling  
Du omsætter din nye viden til jeres egen kontekst ved at undersøge:

›
›
›

hvad gør din virksomhed
hvad er relevant at gøre
hvordan kan I komme i gang

Hvis du ønsker mere information
om kurserne og deres indhold
eller gerne vil tilmeldes er du
velkommen til at kontakte
Emilie Louise Faurholdt
+45 20 62 98 98 | elf@carve.dk
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