26. oktober 2020

DIGITALISERING,
GDPR OG IT-SIKKERHED
Få de skarpeste input til operational governance, GDPR og
IT-sikkerhed i virksomhedens digitalisering.
Tilmeld dig på www.juc.dk/GDPR
Konferencen følger alle anbefalinger ift.
afstand, hygiejne m.m.

Operational Governance i den digitale virksomhed
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Digitalisering 3.0
Jura og standarder
Udfordringer i organisationen
Beredskab før, under og efter et tilsyn
GDPR-cases fra store og små virksomheder
Compliance i den digitale udvikling
IT-sikkerhed og risikominimering

I SAMARBEJDE MED
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DIGITALISERING OG GDPR
BLIV OPDATERET PÅ GDPR, DIGITALISERING OG IT-SIKKERHED
– OG FÅ LØSNINGER TIL DIN OPERATIONELLE GOVERNANCE.

PRAKTISK INFORMATION
26.
OKT.

7
LEKT.

JUC's konference i Digitalisering, GDPR og IT-sikkerhed sætter fokus på virksomhedernes
digitalisering og udviklingsprocesser, og hvordan udvikling af digitale produkter og projekter må balancere kommercielle og strategiske målsætninger med GDPR-compliance og
IT-sikkerhed.
Langt de fleste virksomheder har nået et punkt, hvor de arbejder professionelt med GDPR,
har udviklet IT-systemer, rutiner, kontroller og processer og har fået mange erfaringer
med compliancearbejdet og governance i spændingsfeltet mellem jura, IT og ledelse.
Oplægsholderne belyser aktuelle og afgørende problemstillinger i et landskab, hvor GDPR for
alvor er blevet en del af virksomhedens dagligdag og forretningsgange, 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
virksomhedens persondatahåndtering, samt beredskab før, under og efter et tilsyn.
Følg dit faglige spor - Konferencen er inddelt i to spor, så du får mulighed for at følge de
eksperter og det faglige indhold, som har mest værdi for dig i dit daglige arbejde.
SPOR 1: Det juridiske spor
SPOR 2: IT-sikkerhed og risikominimering

KR.
4.995
ekskl. moms

Afholdes kl. 08.30 – 17.00 på
Villa Copenhagen Tietgensgade 39, 1704 Copenhagen

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/GDPR
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Såvel på det juridiske som det IT-tekniske spor fokuseres på særdeles konkrete problemstillinger, risici og udfordringer, således at du får direkte anvendelige værktøjer med dig
fra konferencen. Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen.
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E-mail: tn@juc.dk - Direkte: 27 12 67 69
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OM KONFERENCEN

KONFERENCENS HOVEDSPOR

UDBYTTE

08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC og konferencens ordstyrer
Michael Hopp, Plesner

09.10

Operational governance
Annelise Warrer, Nykredit Group
Hvordan tænker man GDPR og andre regler ind i virksomhedens processer
f.eks. produktgodkendelse og digitaliseringstiltag? Hvordan kan man lave en
robust governancestruktur? Hvilke kontroller og rapportering bør man have?

Konferencens indhold og talere adresserer de mest aktuelle og presserende udfordringer i samspillet mellem jura og standarder på den ene side samt IT-systemer og operational governance på den anden.
Hermed sikres konferencens deltagere et stærkt overblik over de mest centrale
issues på GDPR lige nu, samt direkte input og redskaber til styrkelse af operational governance.
Her gives konkrete bud på metoder, værktøjer og tiltag, der kan styrke organisationen og IT-sikkerheden og minimere åbenlyse risici.
Vi har samlet de stærkeste juridiske kapaciteter samt eksperter med indsigt
fra bl.a. Datatilsynet, Nets, Statens IT, NNIT, store koncerner med omfattende
governance og virksomheder med helt specifikke GDPR-problemstillinger samt
leverandører af IT-systemer og værktøjer. Dette sikrer et stærkt 360 graders view
samt praksisnær og implementerbar viden til integrationen af GDPR i den digitale udvikling.

FORMÅL OG INDHOLD

9.50

Nets – et kig ind i epicenteret
Michael Alexander Trolle, Nets
Nets er det naturlige omdrejningspunkt, når det gælder persondata i applikationer og platforme, hvor compliance og governance er i kernen af virksomhedens DNA. Michael Alexander Trolle har ansvaret for NETS GDPR scheme på
gruppeniveau og dermed for den centrale GDPR governancemodel, der sætter
rammerne for databehandling og digital udvikling.

10.40

Clio Online – persondatabeskyttelse i et højrisikofelt
Jesper Ejby, Clio
Clio er en unik business case, hvor følsomme oplysninger bruges med
innovativ teknologi og individuelt tilpassede brugeroplevelser uden at gå
på kompromis med dataetikken – men også i et højrisikofelt med data om
børn, der kræver absolut fokus og kontrol med processer og systemer.

11.30

Case: Sådan får Lars Larsen Group jura, kommercielle interesser og IT
til at spille sammen
Birgitte Pasgaard, Head of Legal
Som alle andre virksomheder har også selskaberne i Lars Larsen Group
stået over for en række spændende udfordringer med at få jura, kommercielle interesser og IT til at spille sammen de seneste år. På indlægget får
du et unikt kig under dynen og helt konkrete eksempler på implementering af GDPR og digitalisering.

12.00

Frokost

Konferencen har fokus på operational governance og de strukturer, processer og
indsatser, der sikrer sammenhæng mellem jura, IT og organisation.
Formålet er at skabe overblik over de mest aktuelle problemstillinger for private
virksomheder lige nu og de udfordringer, der venter i nærmeste fremtid. Der
sættes spot på beredskabet før, under og efter et tilsyn – set fra begge sider
– ligesom operational governance, IT-sikkerhedsbrud og de nyeste juridiske
udviklinger er vigtige hovedtemaer på konferencen.
Samtidig gives en række konkrete cases, værktøjer og eksempler på løsninger,
der kan tages med og implementeres direkte i din virksomhed.
Alt dette på et højt fagligt og praktisk niveau.

MÅLGRUPPE

Konferencen er målrettet alle, som arbejder med eller har et ansvar for persondatahåndtering, digitalisering eller som interesserer sig for GDPR i et juridisk, IT-teknisk,
markedsføringsmæssigt eller organisatorisk perspektiv.

13.00
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SPOR 1

Det Juridiske spor

SPOR 2

IT-sikkerhed og risikominimering
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SPOR 1

SPOR 2

Ordstyrer: Jesper Husmer Vang, Plesner

Ordstyrer: Michael Hopp, Plesner

Det juridiske spor
13.00

Når Datatilsynet banker på...!
Jesper Husmer Vang, Plesner
Hvorledes forberedes et besøg fra Datatilsynet, og hvordan ser det ud
fra Datatilsynets side? Jesper Husmer Vang har en fortid som tilsynschef i
Datatilsynet, og giver et indblik i, hvorledes tilsynet må forventes at ville
håndhæve persondataforordningen, og hvilke punkter der især vil finde
nedslag på.

13.50

Status på GDPR – betydelige domme, sager og områder i fokus
Michael Hopp, Plesner
Efter to år med GDPR strammes nettet yderligere, og bøderne og kontrollen
skærpes. Indlægsholderen gør status over området, betydelige domme og
sager, ny retspraksis, og sætter fingeren på ømme punkter.

14.50

GDPR i Cloud-løsninger
Helle Uldbæk Sørensen, Statens IT
Statens digitalisering omfatter store cloudbaserede løsninger til håndtering
af data i ministerier og styrelser. Hvorledes håndteres udfordringer med
leverandører, herunder i udformning af forretningsmodeller, kontrakter og
SLA´er?

15.30

Pause – retur til hovedspor

IT-sikkerhed og risikominimering
13.00

Datasikkerhed og risikovurderinger
Michael Hopp, Plesner
Vurdering af risikoniveau, identifikation af risici, introduktion til skala.
Hvad er det, Datatilsynet forventer at se som dokumentation for, at man lever
op til kravene i artikel 5(1)(f ) og artikel 32 - og hvordan bygger man det?
- en introduktion til metode og forudsætninger.

13.50

Databehandlere og systemleverandører
Peter Kaas, Falck
GDPR stiller en række krav til kunder og leverandører, f.eks. til risikostyring og sikkerhed. Kundens og leverandørens behov og krav kan nogle gange være vanskelige at forene. Et godt resultat kræver samarbejde mellem kunde og leverandør,
hvor der fokuseres på løsninger, kravspecifikationer og systembeskrivelser.

14.50

Truslen udefra – seneste nyt fra Hackerfronten
Kristian Jacobsen, CSIS
Indlægget tager udgangspunkt i nogle af de seneste Incident Response sager,
som CSIS har efterforsket. Hovedfokus er på den tekniske efterforskning samt
de GDPR-spørgsmål, der naturligt opstår før, under og efter de fleste IR sager.

15.30

Pause – retur til hovedspor

HOVEDSPOR AFSLUTNING ...
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15.45

Adfærdsdesign i implementering: Skab regler og anbefalinger der virker
Lasse Frölich Frost, Kl.7 / Implement
Her stilles skarpt på psykologien ifm. implementering af store dataprojekter i
organisationen som f.eks. GDPR og IT-sikkerhed. Hør hvorfor kendskab til urmenneskers liv på savannen er relevant, og hvorfor det ikke er brugernes skyld,
når IT-projekter fejler. Få svar på, hvorledes skepsis, træghed og tvivl håndteres,
og hvordan skaber I awareness og compliance gennem brug af adfærdsdesign?

16.30

Key points og takeaways – networking
Michael Hopp, Plesner

17.00

Farvel og på gensyn
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