
 

 

Den nye 

PERSONDATAFORORDNING 

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at 

en række af de nuværende regler strammes. Derfor bør du allerede nu begynde 

på forberedelserne, så du er sikker på, at din virksomhed overholder reglerne, 

når forordningen træder i kraft. 

  

Arbejdsgiverne inviterer i samarbejde med Kromann Reumert til seminar onsdag 

den 9. maj 2018 fra klokken 10.00-13.00 med fokus på den nye persondatafor-

ordning. Vi stiller skarpt på, hvordan du og din virksomhed bliver bedst klædt på, 

så I overholder de nye regler, når forordningen træder i kraft. 

  

På seminaret vil du få en generel beskrivelse af de regler, som vedrører 

persondata – både nye og gamle. Derudover vil det blive gennemgået, hvad din 

virksomhed rent praktisk skal gøre for at sikre, at I overholder reglerne. 

 

Seminaret tager udgangspunkt i de seks trin, som din virksomhed skal igennem, 

når I skal sikre overholdelse af reglerne. Det kan være, at I allerede har tiltag i 

virksomheden, der kan arbejdes videre med. 

  

1. Afgrænsning og forberedelse. 

2. Analyse af datastrømme. 

3. Analyse af kompatibilitet – hvad I skal indføre for at overholde reglerne. 

4. Handlingsplan. 

5. Implementering. 

6. Vedligeholdelse. 

 

Oplægsholder 

Tina Brøgger Sørensen, partner ved Kromann Reumert. 

 

Tid og sted 

Onsdag den 9. maj 2018 klokken 10.00-13.00 – herefter afrunding med 

Arbejdsgiverne til kl. 13.45. Seminaret finder sted hos Arbejdsgiverne, Magnoliavej 

2-4, 5250 Odense SV. 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig på Arbejdsgivernes hjemmeside her: 

www.arbejdsgiverne.dk/kalender/18048 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. maj 2018. 

 

Er du medlem af Arbejdsgiverne, er prisen for deltagelse på seminaret 1.600 

kroner ekskl. moms. Er du ikke medlem, er prisen 2.400 kroner ekskl. moms. 

 

Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse eller afbud modtaget senere end syv dage før 

kursusstart, bliver du opkrævet det fulde beløb.  Bliver du forhindret, er du velkommen til at 

give din plads til en kollega, hvis blot du giver os besked om ændringen. 

http://www.arbejdsgiverne.dk/kalender/18048

