Program for Databeskyttelsesforordningsworkshop d. 15. juni 2017
Geoforum i samarbejde med Erhvervsforvaltningsret, Juridisk Institut, SDU og FOSAKO
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

9:00 – 9:30
9:30 – 9:45

Kaffe og rundstykke
Velkomst og gennemgang af agenda for dagen




9:45 – 10:45

Hvorfor GDPR?


11:00 – 12:30

Bent Ole Gram Mortensen, Professor, Juridisk Institut, SDU
Lisa Christensen, Videnskabelig assistent, SDU
Lee Pointing, Kontorchef, Odense Kommune, Geoforum

Lisa Christensen, Videnskabelig assistent, SDU
o Anvendelsesområder set i en historisk og samfundsmæssig kontekst

Kaffe
Organisering og gennemførelse i virksomheden
 Jonas Munk Vestergaard, IT‐konsulent, Morsø Kommune
o Morsø Kommune er kommet rigtig langt i arbejdet med den nye
persondataforordning. Jonas Munk Vestergaard, IT‐konsulent, Morsø
Kommune, vil føre os igennem processen, komme med en række
anbefalinger og relatere arbejdet til GIS‐området med en stribe cases og
eksempler.
Databeskyttelsesforordningen set fra en datadistributørs synspunkt
 IT‐konsulent Henrik Skov, LIFA
o Hvilke konsekvenser har databeskyttelsesforordningen for en
datadistributions‐ og konsulentvirksomhed som LIFA?
o Hvordan vil det påvirke samarbejdet mellem konsulenterne og jer?
o Forandringsprocesser internt i LIFA til at kunne akkommodere de nye krav
som databeskyttelsesforordningen stiller.

12:30 – 13:15
13:15 – 14:45

Frokost
Databeskyttelsesforordningens grundlæggende struktur … og hvad nu?


14:45 – 16:00

Bent Ole Gram Mortensen, professor, Juridisk Institut, SDU
o Hvilke data og hvordan håndteres de?
o Drøftelse på baggrund af konkrete cases fra hverdagen

Kaffe
Roadmap for implementering og opsamling på dagen
 Datatilsynets 12 gode råd
 Åben dialog med oplægsholdere med drøftelse af egne medbragte cases
 http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/korte_kurser/certifikat+i+persondataret

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.”

