Kurs i Juridik
Inbjudan till praktisk kursdag om EU:s
dataskyddsförordning
Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.
Kurstillfällen i höst: två i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö!
Den allmänna dataskyddsförordningen består av en ingress med 173
skäl och 99 artiklar, vilket innebär ett synnerligen omfattande
regelverk. Att det är en förordning innebär att den blir direkt gällande i
Sverige och övriga EU-länder. Denna förordning kommer att ersätta
dagens personuppgiftslag.
När dataskyddsförordningen blir gällande den 25 maj 2018 innebär det
den största förändringen för företag, myndigheter och organisationer
inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998.
Vidare finns i förordningen numera kännbara sanktionsavgifter om
regelverket inte efterföljs. Ni har nu knappt två år på er att anpassa er
till det nya regelverket. Därefter ska er verksamhet vara uppdaterad på
förordningens regler.
Tid och plats, samma kurs vid olika orter och tidpunkter.
Torsdagen den 15 september kl 09.30 – 16.30 i Stockholm, Bygget konferens, Norrlandsgatan 11.
Måndagen den 26 september kl 09.30 – 16.30 i Malmö, Renaissance Hotel, Mäster Johansgatan 15.
Tisdagen den 27 september kl 09.30 – 16.30 i Göteborg, Hotel Eggers, Drottningtorget 2-4.
Torsdagen den 17 november kl 09.30 – 16.30 i Stockholm, Bygget konferens, Norrlandsgatan 11.

Kursledare
Karl-Fredrik Björklund, advokat på advokatfirman Carler och dataskyddsexpert med över
tretton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud, konsult för företag, myndigheter
och frivilligorganisationer samt att föreläsa rörande dataskyddsfrågor, personuppgiftslagen
och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik deltar löpande som kursledare vid Datainspektionens
utbildningar rörande personuppgiftslagen för personuppgiftsombud. Karl-Fredrik är även vice ordförande i
föreningen Forum för Dataskydd, som jobbar ideellt med kompetensutveckling av personuppgiftsombud.
Christina Hansson, arbetar med juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult där
hon är verksam bl.a. som föreläsare, producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial m.m. för
advokatbyråer, patentbyråer och företag i näringslivet m.fl. Hon arbetar även med Sveriges Rikes Lag
(lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina har över 20 års erfarenhet av att förmedla
EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt.

Kursinnehåll
Vid seminariet kommer kursledarna att fokusera på de viktigaste nyheterna och förändringarna i den
omfattande dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag.
Det blir ökade och inte helt lättillgängliga krav på att informera de registrerade om vilka uppgifter som
behandlas om honom/henne. Ett förtydligat ansvar att i vissa fall radera uppgifter om individer och den
viktiga nyheten ang. rätten att bli bortglömd under vissa förutsättningar kommer att behandlas.
Vidare kommer frågan om överföring av personuppgifter till USA att gås igenom.
Kursen riktar sig till dig som på något sätt, om än från olika perspektiv, kommer i kontakt med
personuppgifter och som vill få en samlad bild, uppdatering och orientering inom detta genomgripande
rättsområde.
Kursen är praktiskt inriktad. Genomgång av mallar, t.ex. informationstexter och personuppgiftsbiträdesavtal, varvas med genomgång av regelverket på området.
Vid lunchtid delas kursdeltagarna in i två grupper, en där myndigheternas särskilda frågeställningar
tas upp under tiden som den andra gruppen har lunch, och en där företagen och organisationernas
särskilda problem behandlas, medan den första gruppen har lunch.
Punkter ur programmet bl.a.
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Förordningen blir tillämplig även på verksamheter etablerade utanför EU men som behandlar
personuppgifter tillhörande konsumenter bosatta inom EU, allt i syfte att förhindra att reglerna
kringgås genom utomlandsetablering.
Översikt av regleringen av skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter i EU-rätten
och internationell rätt.
Dataskyddsförordningens materiella och territoriella tillämpningsområde.
Den personuppgiftsansvariges ansvar och vilken roll ska personuppgiftsbiträden ha?
Vilka principer för behandling av personuppgifter anger förordningen?
Vad innebär laglig behandling av personuppgifter?
Villkor för samtycke och hur är det med barns samtycke?
Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?
Vad ska informeras om, i vilka situationer och när?
Vilka rättigheter har den registrerade?
Vad innebär dataportabilitet?
Vilka kännbara sanktioner blir det för de som inte följer regelverket, t.ex. 20 miljoner euro eller 4 % av
årsomsättningen för de allvarligaste överträdelserna?
Hur kommer den fortsatta strukturen för rättstillämpningen på området att se ut?
Vilket handlingsutrymme har den svenska lagstiftaren och vad händer?
Regelverket harmoniseras så att det blir enklare med gränsöverskridande registerhantering inom EU.
Vilka förändringar blir det inom området IT-säkerhet?
Organisationer som drabbas av en personuppgiftsincident ska i vissa fall anmäla detta till
Datainspektionen och till de registrerade.
Får svenska myndigheter behålla sina särskilda registerförfattningar?
Kommer offentlighetsprincipen att få behållas i Sverige?
Genomgång av mallar.
Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

Hålltider
9.00–9.30 Registrering samt kaffe/te och smörgås
9.30 Kursstart
11.30–12.30 Lunch grupp 1
12.10–13.10 Lunch grupp 2
13.10–14.30 Fortsättning
14.30–14.50 Kaffe/te och fika
14.50–16.30 Fortsättning
16.30 Kursdagen avslutas

Avgift
Avgiften är 6 800 kr (exkl. moms) inkluderande omfattande dokumentation inkluderande mallar,
förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Faktura på kursavgiften kommer att erhållas i samband
med anmälan.

Anmälan
Du anmäler dig vänligen snarast, allt för att underlätta vår planering, dock senast
den 9 september för anmälan till Stockholm den 15 september,
den 19 september för anmälan till Malmö den 26 september och Göteborg den 27 september, samt
den 11 november för anmälan till Stockholm den 17 november.

Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på vår hemsida www.kursijuridik.se.
Kurs i Juridik används som varumärke men det är advokatfirman Carler, org. nr. 556641-0212, som
arrangerar denna kursdag. Anmälan är bindande men du får gärna om du får förhinder skicka annan
person i ditt ställe. Du får en bekräftelse via e-post senast två dagar efter att du har anmält dig. Observera
att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån
av plats.

Kurssamordnare
Vid frågor, kontakta Sophia Geschwind, e-post: sg@kursijuridik.se, telefon: 08-522 532 00

Varmt välkomna!
Kurs i Juridik. Norrlandsgatan 11, 3 tr. Stockholm. Tel 08-522 532 00

