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Foreløbigt program for Databeskyttelsesforordningsworkshop d. 25. april 2018 
 
Geoforums kompetenceudvalg med støtte fra forsyningsnetværket 
 
Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, Skanderborg 
 
 

9:00 – 9:30  
 

Kaffe og rundstykke 

9:30 – 9:45 
Velkomst og introduktion til dagen  

 Lee Pointing, Morten Friis og Jesper Høi Skovdal, Geoforum 

9:45 – 11:00  
 

”Vi nærmer os GDPR” 
 

 NN, SDU 
o … 

 

11:00 – 12:00  ”GDPR gjort begribeligt fra et overordnet niveau til en mere praktisk hverdag” 

 Sik Cambon Jensen, GIS-guru, KMD 
o Sik er en af landets skarpeste, når det gælder implementering af den nye 

persondataforordning inden for GIS og geodata… 
o Sik vil føre os igennem processen, komme med en række anbefalinger og 

relatere arbejdet til GIS-området med en stribe cases og eksempler. 
 

12:00 – 12:45 Frokost 
Efter frokost tilstræber vi at gå ud i tre parallelle sessioner rettet mod kommuner, 
forsyningsselskaber og private virksomheder, såfremt der er et deltagergrundlag herfor. 
 

12:45 – 13:30 De gode eksempler 
 
Deltagerne vælger et af nedenstående tre foredrag: 
 
Databeskyttelsesforordningen implementeret i en kommune 

 NN, Kommune 
o Hvilke konsekvenser har databeskyttelsesforordningen for kommunerne? 
o NN vil føre os igennem processen, komme med en række anbefalinger og 

relatere arbejdet til GIS-området med en stribe cases og eksempler. 
 
Databeskyttelsesforordningen implementeret i et forsyningsselskab 

 NN, Forsyning 
o Hvilke konsekvenser har databeskyttelsesforordningen for 

forsyningsselskaber? 
o Forsyningsselskabet er kommet rigtig langt i arbejdet med den nye 

persondataforordning. NN vil føre os igennem processen, komme med en 
række anbefalinger og relatere arbejdet til GIS-området med en stribe 
cases og eksempler. 

 
Databeskyttelsesforordningen implementeret i private virksomheder 

 IT-konsulent Jesper Kruse Nielsen, LIFA 
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o Hvilke konsekvenser har databeskyttelsesforordningen for private 
virksomheder? 

o LIFA er kommet rigtig langt i arbejdet med den nye persondataforordning. 
Jesper Kruse Nielsen, IT-konsulent, LIFA, vil føre os igennem processen, 
komme med en række anbefalinger og relatere arbejdet til GIS-området 
med en stribe cases og eksempler. 

 

13:30 – 14:30 Drøftelse på baggrund af konkrete indsendte deltagercases fra hverdagen 
 
Foregår i de tre parallelle sessioner rettet mod kommuner, forsyningsselskaber og 
private virksomheder 
 
Scope 1: Vidensopbygning: de konkrete cases, hvor nogen allerede har gjort sig 
erfaringer 
 

14:30 – 14:45 
 

Kaffepause 
 

14:45 – 15:30 Drøftelse på baggrund af konkrete indsendte deltagercases fra hverdagen 
 
Foregår i de tre parallelle sessioner rettet mod kommuner, forsyningsselskaber og 
private virksomheder 
 
Scope 2: De usikre cases. Problemer uden løsning, hvor vi forsøger at adressere en 
løsning i fællesskab 
 

15:30 – 16:00 
 

Hvordan kommer vi i mål? 
 
Roadmap for slutimplementering og opsamling på dagen. 
 
Foregår i tre parallelle sessioner rettet mod kommuner, forsyningsselskaber og private 
virksomheder 
 

 Datatilsynets 12 gode råd 

 Åben dialog med oplægsholdere med drøftelse af egne medbragte cases 
 

 
 
 
Det sagde deltagerne om det tilsvarende Geoforum-arrangement i Odense i marts 2017: 
 
 
”Vi kom godt rundt om emnet. Jeg føler mig godt inspireret til at tage fat på arbejdet med at få 
implementeret forordningen i vores hverdag.” 
 
 
”Det er et svært emne - og jeg er bestemt ikke afklaret; men kombinationen af jurister og nogle, som 
allerede havde igangsat arbejdet med at forsøge at leve op til forordningen, var god.” 
 
 
”Regnede på forhånd med, at det kunne blive ret tørt. Det var det ind imellem; men nogle 
inspirerende og levende oplægsholdere, og gode diskussioner gav godt liv.” 

 


