CERTIFICERING

FÅ EN GLOBALT ANERKENDT
PERSONDATACERTIFICERING
CIPP/E, CIPM eller DPO
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BLIV EKSPERT I PERSONDATA OG GDPR
OG BLIV CERTIFICERET FRA IAPP
Dataarbejdet i danske virksomheder intensiveres og bliver kun stadig mere
forretningskritisk i disse år, og dataregulering vil derfor blive et helt centralt
issue i det kommende årti. Arbejdet med persondata og GDPR rækker langt
ud i fremtiden, og der er brug for eksperter som dig!
Langt de fleste virksomheder og organisationer arbejder i dag målrettet med
GDPR og har fået mange erfaringer med compliancearbejdet og persondatabeskyttelse i samspillet mellem jura, IT og ledelse.

DATA PROTECTION OFFICER

+

Men det står klart, at persondatabeskyttelse kan vil blive endnu mere centralt i
de kommende år, og der vil være øget behov for stærke specialister i persondata.

DPO

Du kan blive en af disse specialister med én eller flere af JUC's og IAPP's to
persondatacertificeringer, der – som de eneste i verden – er certificeret efter
ISO 17024: 2012.
De to certificeringer uddanner dig til persondataspecialist inden for hvert deres
område:
•
•

CIPP/E gør dig til specialist i persondataret og alle de juridiske aspekter af 		
Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
CIPM er gør dig til ekspert i persondatabeskyttelse og ledelse af privacy-		
compliance-programmer

På de næste sider kan du læse mere om de to certificeringer og hvorledes de
kan styrke dine kompetencer, og dine behov for der passer til dig og dit arbejde.
Med venlig hilsen

Anders Chr. Loiborg Larsen
Conference Manager
E-mail: acl@juc.dk
Direkte: 26 77 05 81

READY

BLIV UDDANNET TIL ROLLEN SOM
DATA PROTECTION OFFICER
Databeskyttelsesforordningen kræver
bl.a., at mange organisationer udpeger en
Data Protection Officer (DPO) – en rolle
der stiller store krav til overblik og viden.
Med en kombination af CIPP/E- og CIPMcertificeringen opnår du helt unikke kompetencer og det teoretiske fundament til at
varetage rollen som DPO. Kombinationen er
anerkendt af Oxford University’s International Data Privacy Law Journal som den mest
dækkende DPO-certificering.

Du bliver bl.a. klædt på til:
› rollen som specialist i Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
› ledelse af privacy-complianceprogrammer
› at drive implementeringen af forordningen
› at overholde de nye regler og dermed
undgå bøder
› den nye rolle som DPO

Læs mere og tilmeld dig på www.juc.dk/DPO
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PERSONDATACERTIFICERING FOR
SPECIALISTER

PERSONDATACERTIFICERING FOR
MEDARBEJDERE MED DATAANSVAR

CIPP/E

CIPM

Læs mere på www.juc.dk/CIPP

Se de næste
datoer for
afholdelse på

Se de næste
datoer på juc.dk

18
LEKT.

KR.
18.995
ekskl. moms

INDHOLD
CIPP/e-certificeringen har fokus på jura
og alle de juridiske aspekter af Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Du bliver fortrolig med de forskellige
europæiske og nationale databeskyttelseslove, nøgleterminologi inden
for databeskyttelse og beskyttelse af
personoplysninger og grænseoverskridende datastrømme.
EMNER ER BL.A.:
› Data Protection Laws
› Personal Data
› Controllers and Processors
› Processing Personal Data
› Data Subjects' Rights
› International Data Transfers
› Compliance

Afholdes på Axelborg

Vesterbrogade
Vesterbrogade 4A.
4A. 1620
1620 København
København VV

FORMÅL
Du får de helt nødvendige juridiske
værktøjer til at arbejde med privacy-programmer i din egen eller andres organisation. Du får papir på, at du er helt
opdateret inden for persondataretten og
kan arbejde med den i praksis.
Du bliver bl.a. i stand til at kunne rådgive
andre inden for områder som informationssikkerhed, marketing, IT, compliance
og produktudvikling.
MÅLGRUPPE
CIPP/E er for dig, som er Privacy Professional, og som bruger, processer eller
vedligeholder data. Du er f.eks. advokat,
virksomhedsjurist eller ansat hos en
offentlig myndighed. Du rådgiver typisk
i persondata inden for f.eks. Compliance,
IT eller HR, og dine titler kan også være
DPO, Information Officer, Compliance
Officer, Human Resource Officer osv.
UNDERVISERE
Lars Japp Haslund
Group DPO hos Nets
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Max Gersvang Sørensen
Advokat hos Gorrissen 		
Federspiel og ekstern lektor
på CBS

Se de næste
datoer på juc.dk

Læs mere på www.juc.dk/CIPM

18
LEKT.

KR.
18.995
ekskl. moms

INDHOLD
CIPM-certificeringen er for medarbejdere
med persondataansvar med fokus på at
give dig teoretiske værktøjer til at lede
privacy-compliance-programmer.
Du får både et solidt juridisk fundament
for håndtering af persondata og detaljeret viden om, hvordan persondataprogrammer ledes i praksis.
EMNER ER BL.A.:
› Introduction to
Privacy Programme Management
› Privacy Governance
› Applicable laws and regulations
› Data Assessments
› Data subject rights
› Training and awareness
› Data breach incidents plans
› Measuring, monitoring and auditing
program performance

Afholdes på Axelborg

Vesterbrogade 4A. 1620 København V

FORMÅL
Du lærer at etablere, vedligeholde og
administrere et persondata-compliance-program i hele dets livscyklus. Du
får den nødvendige viden til at undgå
fejl inden for den komplekse persondataretlige sfære. Du lærer, hvordan du
udvikler, implementerer og leder succesfulde privacy-programmer, ligesom
du lærer at strukturere arbejdet med
persondatabeskyttelse i praksis.
MÅLGRUPPE
CIPM er for alle, der er involveret i
arbejdet med persondata og databeskyttelsesprogrammer. Du er f.eks. Data
Protection Officer, Data Protection Manager, revisor, Legal Compliance Officer,
IT-manager, Information Manager eller
advokat, der rådgiver om persondata
og databeskyttelse.
UNDERVISERE
Lars Japp Haslund
Group DPO hos Nets
Helena Guðmundsdóttir
Group Data Protection Officer
NNIT
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UNDERVISERE
Lars Japp Haslund
Group DPO hos Nets og certificeret CIPP/E, CIPM & CIPT
Lars er Group DPO hos Nets og har tidligere være advokat
og Head of Data Protection hos Lundgrens Advokatfirma.
Han har mange års erfaring med både rådgivning og implementering af privacy programmer i private og offentlige
organisationer.
Max Gersvang SørensenCaspar Rose
Advokat hos Gorissen Federspiel, ekstern lektor på CBS
Max hjælper danske og udenlandske virksomheder med
persondataretlige problemstillinger og Ad-tech, herunder
intra-gruppe aftaler, bindende virksomhedsregler (BCR), anmeldelser til Datatilsynet, persondataretlige vurderinger ved
virksomhedsoverdragelser, herunder data flow mapping,
risikoanalyser, persondatapolitikker og undervisning.

ERFARINGER FRA TIDLIGERE
KURSISTER:
"Kurset var meget intensivt og lærerigt."
– Anne Mette Myrup Opstrup, advokat og partner, Kennedys.
Tidligere kursusdeltager CIPP/E

"Det var særligt motiverende, at det efterfølges af
eksamen, hvilket bidrog til interaktionsniveauet."
– Jan Bjerrum Bach, advokat, Jusmedico
Tidligere kursusdeltager CIPP/E

"Det udleverede materiale giver et godt overblik over
GDPR-bestemmelserne m.v.”
– Stig H. Ekmann, advokat, Zacco.
Tidligere kursusdeltager CIPP/E

"Vi kom godt rundt om en masse relevante emner på
relativt kort tid. Det hele var fagligt spændende.”
– Mia Storm, advokatfuldmægtig, Otello Advokatfirma.

Helena Lybæk Guðmundsdóttir Caspar Rose
Group Data Protection Officer (DPO) hos NNIT
Foruden sin stilling som DPO hos NNIT underviser Helena i persondataret på Aalborg Universitet på IT-Vests uddannelse MA
i IT Security, som hun var med til at oprette under sit Ph.D.-studie. Tidligere har Helena været arbejdet med persondata hos
Lundgrens samt været Senior Data Protection Manager hos
Carlsberg Group. Derudover har hun tidligere arbejdet som
Compliance Consultant hos Bech-Bruun.

SÅDAN BLIVER DU CERTIFICERET I
PERSONDATA MED JUC OG IAPP

Kursusdage hos JUC
og selvstudie
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Onlinetest hos Kryterion
Testing Center

Certificering i persondata
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TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/DPO

JUC er den førende udbyder af juridisk efteruddannelse i nordeuropa, vi laver:

KURSER, NETVÆRK, CERTIFICERING
OG KONFERENCER
Vi har årligt mere end:
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