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Optimering af governance
› Jura og standarder
› Nye tendenser, udviklinger og afgørelser
› Fokusområder i tilsyn og forvaltning
› Cases fra organisationer og myndigheder
› Cybertruslen udefra
› IT-sikkerhed og risikominimering
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FÅ DEN NYESTE VIDEN OG VÆRKTØJER TIL OPTIMERING
AF PERSONDATABESKYTTELSE OG IT-SIKKERHED I ORGANISATIONENS PROCESSER OG FORRETNINGSGANGE.
Vi har nået et punkt, hvor langt de fleste har arbejdet professionelt
med GDPR, udviklet IT-systemer, rutiner, kontroller og processer og
har fået mange erfaringer med compliancearbejdet og governance i
spændfeltet mellem jura, IT og ledelse.
Dagens indlægsholdere sætter fingeren på aktuelle og afgørende
problemstillinger i et landskab, hvor GDPR for alvor er implementeret
i processer og procedurer i offentlige myndigheder og organisationer,
og hvor man nu er parat til at optimere, strømline samt høste fordelene af en langt mere kontrolleret databehandling.
Der sættes fokus på yderligere optimering og governance i alle væsentlige processer i organisationens databeskyttelse og IT-sikkerhed,
samt beredskab før, under og efter et tilsyn.
Indlægsholdere i den absolutte frontlinje
Alle indlægsholdere er nøje udvalgt og repræsenterer enten myndigheds-, praktiker eller forskersiden. Dette skal sikre en 360-graders
behandling samt en opdateret værktøjskasse til det videre arbejde
med optimering af IT-systemer, governance og risikofaktorer.
Følg dit faglige spor
Konferencen er inddelt i to spor, så du får mulighed at følge de eksperter og det faglige indhold, som har mest værdi for dig i dit daglige
arbejde. Såvel på det juridiske som IT-tekniske spor fokuseres på særdeles konkrete problemstillinger, risici og udfordringer, således at du
kan få direkte anvendelige værktøjer med dig fra konferencen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen !
Med venlig hilsen
Torsten Nordfjeld
JUC
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OM KONFERENCEN
FORMÅL

Konferencen styrker og udbygger din viden
om de databeskyttelsesretlige regler og krav,
som følger af databeskyttelsesforordningen
og databeskyttelsesloven.
Konferencen har en operationel tilgang
til implementeringen af forordningen hos
offentlige myndigheder.
Formålet er samtidig at give dig og din organisation de bedst mulige forudsætninger for
at overholde de nye regler.

Vælg de indlæg, som passer dig
Ud over konferencens HOVEDSPOR kan du
vælge mellem to forskellige spor relateret til
databeskyttelse:
SPOR 1: Juridiske udfordringer
SPOR 2: IT-sikkerhed og compliance
Det giver dig en enestående mulighed for at
tilpasse niveau og emner til din profil. Her er
det hensigtsmæssigt at sende både en jurist og
IT-specialist afsted for at få optimalt udbytte.

MÅLGRUPPE

Konferencen er målrettet alle, som arbejder
med databeskyttelse til daglig. Hvad enten
du arbejder med databeskyttelse i begrænset omfang eller på et teknisk avanceret
niveau, så har du mulighed for at lade dig
oplyse og inspirere ved at håndplukke dine
egne indlæg.
Deltagere er typisk offentlige myndigheder
eller rådgivere til eller for disse, herunder jurister, IT-teknikere og andre, der har en opgave
i at få offentlige myndigheder til at leve op til
de databeskyttelsesretlige krav.

INDHOLD

Langt de fleste offentlige myndigheder er i
dag kommet ganske langt i arbejdet med at
implementere de nye krav i organisationen
siden de nye regler trådte i kraft.
På konferencen tilstræbes det at give deltagerne en endnu dybere indsigt i de databeskyttelsesretlige regler og en række udvalgte
problemstillinger af relevans for offentlige
myndigheder.
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Dialog
Der vil være mulighed for at indgå i dialog
om emnerne, så du som deltager har mulighed for at få svar på lige netop de
udfordringer, du sidder med. I slutningen af
konferencen har du ligeledes mulighed for
1-1 dialog og networking med indlægsholdere og konferencedeltagere.
Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet, så dette er så relevant som muligt
på afholdelsesdagen. Det er samtidig din
garanti for, at alle indlæg er helt opdaterede.

KONFERENCENS HOVEDSPOR
08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC

09.05

Hvor er de største udfordringer lige nu?
Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager
Ordstyrer Anders Valentiner-Branth åbner konferencen og gør status over de
vigtigste udviklinger og tendenser på GDPR-området lige nu. Det bliver bl.a. set
på Datatilsynet udtalelse og vejledning om behandling af personoplysninger
om hjemmesidebesøgende set i lyset af DMI-sagen.

09.45

Nyt om databeskyttelse fra Justitsministeriet
Anders Lotterup, Databeskyttelseskontoret, Justitsministeriet
Her belyses databeskyttelsesretten set fra ministeriets perspektiv

10.20

Pause

10.40

Erstatningskrav og sanktioner
Ole Hasselgaard og Rasmus Blaabjerg, Nielsen Nørager
Hvordan kan man bedst håndtere sager, hvor der bliver rejst erstatningskrav
mod myndigheden. Vi kommer også med gode råd om håndteringen af potentielle sager om sanktioner samt om håndteringen af egentlige straffesager.

11.20

Nyt om databeskyttelse fra Digitaliseringsstyrelsen
Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen
Her belyses god databeskyttelse set fra styrelsens perspektiv

12.00

Frokost - klokken 13.00 går vi i spor
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SPOR
1
JURIDISKE UDFORDRINGER

Ordstyrer: Anders Valentiner-Branth
13.00 Hvad viser seneste forskning om digital forvaltning
Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet
En beretning om at forske i den digitale forvaltning, dens muligheder og dens
faldgruber.
13.40 ISO standarderne i en retlig ramme
Anders Linde, Dansk Standard
Hvad betyder de nye sikkerhedsstandarder fremadrettet? Hvad er den retlige
ramme for disse? Anders Linde giver et indblik i rækkevidden af disse standarder.
14.20 Pause og mulighed for sporskifte
14.40 Hvor går grænserne i praksis samt drøftelser i plenum heraf
Jens Møller, Folketingets Ombudsmand og
Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager
Efter at Jens Møller har givet et indblik i status set fra ombudsmandsinstitutionen drøfter vi i plenum, hvad de største udfordringer ved den gode databeskyttelse er netop nu.
15.30 Pause - tilbage til hovedspor
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SPOR
2
IT-SIKKERHED OG COMPLIANCE
Ordstyrer: Henning Mortensen
13.00

Legacy-udfordringer og databeskyttelsesretlig compliance
Christian Wiese Svanberg, Center for Databeskyttelse, Rigspolitiet
Indblik i udfordringer og foranstaltninger til håndtering af ældre teknologi og
systemer, der ikke er gearet til de nye krav.

13.40

ISO 27701 – ny standard giver både nye udfordringer og nye synergier
Henning Mortensen, Rådet For Digital Sikkerhed
Udformningen af den nye ISO 27701-standard indskærper og udvider en række af
foranstaltningerne i ISO 27001 og 27002. Dette stiller både store krav til, men giver
også en række spændende synergier for de virksomheder, der vælger den til.

14.20

Pause og mulighed for sporskifte

14.40

Identificering, forebyggelse og håndtering af cybertruslerne
Mads Nørgård Madsen, PwC
PwC har rådgivet og bidraget til at højne cyber- og informationssikkerheden i
en række offentlige virksomheder. Her trækker Mads Nørgaard Madsen trådene
op fra en række lærerige cases og seneste information fra Cyber Survey 2019 og
sætter fingeren på ømme punkter og typiske svagheder i sikkerhedsnettet i store
organisationer og offentlige myndigheder.

15.30

Pause - tilbage på hovedspor

HOVEDSPOR AFSLUTNING ...
15.50

Nyt fra Datarådet
Henrik Udsen, Københavns Universitet
Vi får et indblik i praksis fra Datarådet mv.

16.40

Key take aways og opsummering
Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager og
Henning Mortensen, Rådet for Digital Sikkerhed
Opsummering: Hvad skal vi tage med tilbage til organisationen og hvad skal vi
fokusere på fremadrettet?

17:00

Tak for i dag - networking
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DPO

READY

Har din virksomhed brug for
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