KONFERENCER 22. SEPTEMBER 2022

KONFERENCE OM
PERSONDATABESKYTTELSE
OG CYBERSIKKERHED
NY VIDEN, ANALYSER, ERFARINGSUDVEKSLING
INSPIRATION OG NETWORKING
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ØGET DATAANVENDELSE
ØGEDE KRAV TIL SIKKERHED
FÅ OVERBLIKKET, DEN NYESTE VIDEN OG DE SKARPESTE ANALYSER AF
UDVIKLINGEN INDEN FOR DATABESKYTTELSE, GDPR OG IT-SIKKERHED
Udgangspunkt
Data er kernen i forretningsudvikling overalt i dansk erhvervsliv, og dataanvendelsen
stiger nærmest eksplosivt i disse år. Dette stiller massive krav til databeskyttelse, kontrol
og IT-sikkerhed i årene fremover.
Ligeledes ændrer både teknologier, lovgivning og retspraksis i stadigt stigende tempo
vilkår og fokus for virksomhedernes digitale udvikling og datagovernance, hvor f.eks.
SCHREMS II, tredjelandsoverførsler, cloud computing, AI, cookiesamtykke m.fl. er sager,
der pludselig får gennemgribende betyding for databeskyttelsearbejdet.
Dette foruden en markant større risiko for hackerangreb og potentielle datalæk fra virksomhedens platforme de senere år. Billedet er blevet langt mere intensivt og komplekst.
Formål
Konferencen giver et uvurderligt overblik over de vigtigste tendenser og fokuspunkter for
alle, der har ansvar for databeskyttelse og datasikkerhed i danske virksomheder.
Her får du den nyeste viden, opdateringer og de skarpeste analyser af ny lovgivning og
aktuelle sager både i Danmark, udlandet og EU-retten og hvilken betydning og risici dette
indebærer i dit daglige arbejde med databeskyttelse - herunder også nye teknologiers
konsekvenser foruden nye potentielle sårbarheder i IT-sikkerhed og platforme
Udbytte
Dagens indlægsholdere sætter fingeren på aktuelle og afgørende problemstillinger og
på yderligere optimering og governance i alle væsentlige processer i organisationens
databeskyttelse og IT-sikkerhed, samt beredskab før, under og efter et tilsyn.

PRAKTISK INFORMATION
22.
SEPT.
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Afholdes kl. 8.30 – 17.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, 2300 København

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/PERSONDATA22

TALERE
Pia Voldmester
Advokat og partner,
Kromann Reumert
Medlem af Datatilsynets Dataråd
Ordstyrer og indlægsholder

Henning Mortensen
CISO, CPO, A & O Johansen
Formand for
Rådet for Digital sikkerhed
Ordstyrer og indlægsholder

Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør
Microsoft Danmark

Dr. Andreas Zavadil
Datenschützgehörde (DSB)
Austrian Data Protection Agency

Birgitte Toxværd
Advokat og partner
Horten

Anne Dorte Bach
Projektleder & DPO,
Magenta ApS

Camilla Bonde
Chief Data Privacy Compliance
Officer, Maersk

Peter Kruse
Founder, partner og researcher
CSIS

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Anders Chr. Loiborg Larsen

Martin Petersen
Chief Information Security Officer
ISS World Services A/S

Conference Manager
E-mail: acl@juc.dk
Direkte: 26 77 05 81
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OM KONFERENCEN
FORMÅL

Talerne er udvalgt blandt de dygtigste eksperter og mest centrale personligheder fra bl.a
advokathuse, myndigheder, organisationer og virksomheder.

Missionen er ligeledes at sætte de mest aktuelle og betydelige sager og faktorer på dagsordenen og give indblik og skarpe analyser af deres betydning for arbejdet med databeskyttelse.

Der er lagt vægt på at finde den største faglige ekspertise på de enkelte emner, men ikke
mindst at få mange forskellige vinkler på udviklingstendenser, betydningsfulde sager og
teknologiske nyvindinger.

Endelig vil datasikkerhed og riskoen for datalæk fra hackerangreb være en central del af agendaen, herunder sårbarheder, forebyggelse, standarder og minimering af konsekvenser.

INDHOLD

Langt de fleste virksomheder arbejder professionelt med GDPR, har udviklet IT-systemer,
rutiner, kontroller og processer og har fået mange erfaringer med compliancearbejdet og
governance i samspillet mellem jura, IT og ledelse.
Konferencen har fokus på vejen frem, hvorledes databeskyttelse skal tænkes ind i udviklingsprocesserne, og hvilke forhold og udviklingstendenser, der bliver centrale i denne udvikling,
Dette bla. mhp. effektivisering af processer og kontroller men også de nye vilkår, som man må
tænke ind i udviklingsprocessen, herunder både nye juridiske tiltag, men også nye teknologier og ikke mindst et mere komplekst og intensiveret trusselsbillede fra hackere og angreb på
virksomhedens datasikkerhed.
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TALERNE

Konferencens vigtigste formål er at skabe overblik over de vigtigste trends og tendenser for
GDPR, databeskyttelse og IT-sikkerhed i private virksomheder.

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.
Konferencen bridger sammenhængen mellem de juridiske, organisatoriske og ikke mindst
tekniske aspekter af databeskyttelse. Målgruppen er således både DPO´er, persondata- og
complianceansvarlige eller rådgivere, herunder jurister og konsulenter, men ligeledes dataog informationssikkerhedsansvarlige, security- og IT-sikkerhedsansvarlige, CIO, CISO m.fl.
DIALOG
Der vil være mulighed for at indgå i dialog om emnerne og networke i pauserne,
så du har mulighed for at få input på lige netop de udfordringer, du sidder med.
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KONFERENCENS PROGRAM
08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC

09.05

Er dine sikkerhedsforanstaltninger lovlige?
Pia Voldmester og Henning Mortensen, Rådet for Digital Sikkerhed
Den dataansvarlige pålægges at lave en risikovurdering og implementere de passende foranstaltninger, som nedbringer risikoen for de registrerede.
Men har du overblik over, om de foranstaltninger du vælger, overfører personoplysninger til tredjelande? Og om overførslen er lovlig? I en række tilfælde kan du ikke
opfylde begge krav. Praktikeren i form CISO´en og rådgiveren i form af advokaten vil i
dette indlæg drøfte, hvordan problemstillingen kan håndteres.

09.35
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Google Analytics-kendelsen fra Datatilsynet i Østrig (DSB)
Dr. Andreas Zavadil, Jurist, Austrian Data Protection Agency
Google Aanalytics-kendelsen i Østrig var opsigtsvækkende, og siden har datatilsynet
i både Frankrig og Holland truffet tilsvarende afgørelser. Kendelsen synes således at
danne væsentlig præcedens med afgørende betydning vedr. tredjelandsoverførsler.
I dette indlæg udlægger dr. Andreas Zavadil sagens forløb, vigtigste præmisser og
afgørende elementer i kendelsen, samt de vigtigste perspektiver og implikationer
set fra hans stol, både som jurist og sagsbehandler på selve sagen, men også som
medlem af 101 EDPB Taskforce i NOYB.

PROGRAM EFTERMIDDAG
13.00

Kunstig intelligens, machine learning og databeskyttelse
Anne Dorte Bach, Projektleder & DPO, Magenta ApS
Nye teknologier som kunstig intelligens og machine learning har kæmpe potentiale til at effektivisere og understøtte beslutninger på et langt bredere erfaringsgrundlag end den menneskelige hjerne kan håndtere. Teknologierne bruges bla.
til prisdiskrimination, forudsigelse og profilering af de registrerede. Det rejser en
række persondataretlige, menneskeretlige og dataetiske problemstillinger.

13.45

Truslen fra ransomeware og potentielle datalæk
Peter Kruse, Founder, partner & researcher, CSIS
Her får du en ufiltreret analyse af det massive tryk på datasikkerheden i danske
virksomheder fra en af Danmarks førende leverandører af cybersikkerhedsservices,
fra multiple ransomewareangreb og risiko for datalæk, til potentielt misbrug af
følsomme data på digitale platforme i dansk erhvervsliv.
Hvor ligger de største trusler, og hvilke er mulige defensive strategier?

14.30

Pause

14.50

Data security strategier efter ransomwareangreb på ISS i 2020
Martin Petersen, Chief Information Security Officer, ISS
Et alvorligt ransomwareangreb ramte ISS i 2020, der bl.a. medførte adgang til følsomme data på 65.000 medarbejdere. Her får du et dybt indblik i forløbet set fra
ISS' side, samt ikke mindst de learnings, foranstaltninger og defensive strategier,
som angrebet har givet anledning til.

10.30

Pause

10.45

Cloud security og privacy-strategier i Microsoft
Ole Kjeldsen, Teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft
Cloud-sikkerhed er et helt centralt strategisk issue, der ikke mindst er forstærket af
diskussionen om tredjelandsoverførsler. Hvorledes forholder man sig til problematikken i cloud-tjenesternes epicenter, Microsoft, og hvilke strategier har man
for at balancere både teknologiske og juridiske udviklinger.

15.35

Strategier og nye tiltag for data privacy, compliance og security i Maersk
Camilla Bonde, Chief Data Privacy Compliance Officer, Maersk
Hvor ligger de vigtigste fokus i data governance-strategien i en global koncern med
mere end 80.000 ansatte? Her får du et dybt indblik i arbejdet med data privacy
og security issues i Danmarks største virksomhed, hvor compliance, GRC og CSR er
afgørende strategiske og forretningskritiske parametre.

11.30

Dilemmaet om samtykket - erhvervslivets anvendelse af cookies
Birgitte Toxværd, advokat og partner, Horten
Spørgsmålet om cookies er stadig komplekst i samspillet mellem GDPR og
e-privacy-direktivet. Hvornår skal der indhentes samtykke, og kan interesseafvejningsreglen bruges længere?
Vi ser på tilsynspraksis og giver det bedste bud på en compliant vej frem.

16.30

12.15

Frokost

Debat om fremtiden, v. panel
v. Pia Voldmester, advokat og partner, Kromann Reumert
Her sætter vi et panel af konferencens stærke eksperter til diskussion af de mest kritiske og aktuelle spørgsmål om databehandling, nye europæiske regler og retspraksis – dvs. cloud, cookies, kunstig intelligens og issues om datasikkerhed.
Herunder diskuteres ny national lovgivning, der fordrer samkøring og indsamling af
data fra sociale medier, samt logning forbundet med en væsentlig procesrisiko.
Ikke mindst diskuteres views og vinkler på, hvor databeskyttelsen er på vej hen?

17:00

Networking og på gensyn
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HAR DIN VIRKSOMHED
BRUG FOR EN SPECIALIST I
PERSONDATA?

DPO

READY

Læs mere om JUC's og IAPP's
certificeringer på hhv.:
www.juc.dk/CIPP
www.juc.dk/CIPM
www.juc.dk/DPO
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