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&
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Tid og sted Tirsdag den 21. november 2017 kl. 10:00-15:30

Hall og Auditorie
AIAS Aarhus Institute of Advanced Studies, Building 1631, HøeghGuldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C, Denmark

Bliv klar til persondataforordningen
Der er nye regler om persondatabehandling og – beskyttelse på vej. EU’s Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, så det er på høje tid at komme i gang
med de nødvendige compliance-tiltag. For mange virksomheder og organisationer
er der rigtig meget at tage hånd om for at opnå et fornuftigt compliance-niveau inden for de kommende 9 måneder.
På temamødet er ambitionen at synliggøre, at forordningen kan bruges til at styrke
alle organisationer ved at få styr på behandlingen af alle typer data samt til at få opgraderet både it-sikkerheden, organisationens procedurer og processer. Der findes
ikke noget ”quick-fix”, men med en struktureret, pragmatisk og risikobaseret tilgang kan en fornuftigt tilrettelagt compliance-proces bidrage ikke kun til at komme
i mål, men også til at skabe synergier, understøtte vækst og på længere sigt måske
også give besparelser. ATV afholdt i 2016 et succesfuldt temamøde om forordningen, og nu er ideen at gentage mødet med den nyeste viden med en ny kreds af virksomheder.
Under temamødet vil der være en række spændende og meget konkrete indlæg fra
personer, der er i gang med at gennemføre de beskrevne processer, og som arbejder
helt konkret med sikkerhed, big data, udvikling af strategier, udformning af vejledninger, best practices, governance, adfærdskodekser og ikke mindst implementering
heraf. Justitsministeriets betænkning og det danske lovforslag er netop offentliggjort. Selvom betænkningens konklusion om, at forordningen i vidt omfang svarer
til gældende retstilstand, er korrekt, så er det også et faktum, at det kun er de færreste organisationer, der i dag lever op til persondatalovens krav. Der er derfor et betydeligt efterslæb, og vejledning og uddannelse er hjørnesten for at leve op til EU’s
persondataforordning.
Temamødet henvender sig især til:
•
•
•

CEO’s, CIO’s, CXO’s og teknologiledere
Data Protection Officers, forretningsudviklere og compliance ansvarlige i
offentlige og private virksomheder
Forskere samt repræsentanter for interesseorganisationer og myndigheder
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Deltagelse i mødet kan gælde som en dags efteruddannelse. Kursusbevis kan på forespørgsel udstedes til deltagere, der har deltaget hele dagen. Mødet afholdes i år i
smukke omgivelser på Advanced Studies i Aarhus, som huser udvalgte fuldtidsforskere fra alle fakulteter på Aarhus Universitet, og sideløbende med ATV-mødet vil
der være en forskningssession med samme tematik.
Tilmelding: Sker elektronisk her

Program
Dagens moderator er:
Nordic Technical Executive & CTO Hans Peter Dueholm, IBM, medlem af ATV’s
Digitale Vismænd
09:30

Registrering og let morgenmad i Hall’en

10:00 –

Velkomst

10:15

Associate Professor Anja Bechmann, Aarhus Institute of Advanced
Studies, Aarhus Universitet, akademimedlem i ATV og medlem af
ATV’s Digitale Vismænd

10:15 –

Persondataforordningen – kort om de grundlæggende

10:35

regler og sanktioner

Janne Glæsel, Advokat, Nyborg & Rørdam, medlem af ATV’s
Digitale Vismænd
10:35 –

Persondataforordningens implementering i Danmark

11:00

Direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet

11:00 –

PAUSE

11:15
11:15 –

Persondataforordningen - hvor er udfordringerne for de

11:35

danske virksomheder?

Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, og Laura
Lynggaard Nielsen, Specialist Aanthropologist, Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet er i færd med at foretage en undersøgelse af,
hvilke tekniske og organisatoriske udfordringer danske virksomheder står med i forbindelse med implementeringen af EU's nye persondataforordning. Mads Schaarup Andersen og Laura Lynggaard
Nielsen vil i dette indlæg fortælle, hvad der tegner sig som hovedudfordringerne og komme med nogle bud på, hvad der skal til for at
hjælpe virksomhederne på vej. Undersøgelsen er baseret på en række
interviews med den persondataforordningsansvarlige i danske virksomheder.

11:35 –

Implementering af persondataforordningen med fokus på

12:00

sikkerhed og design

CISO/CPO/IT-sikkerhedschef Henning Mortensen, Brødrene A&O
Johansen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
Henning Mortensen vil med udgangspunkt i IT-sikkerhedskontrollerne fra ISO27002 og forordningens garantier for de registrerede
fortælle om, hvilke tekniske og/eller organisatoriske tiltag der kan
implementeres og/eller designes ind i de forskellige it-løsninger.
Henning vil samtidig understrege den forskel, der er på tiltag ud fra
en designvinkel og en sikkerhedsvinkel.
12:00 –

FROKOST

13:00
VIRKSOMHEDSSESSION:
Praktiske erfaringer med implementering af persondataforordningen
13:00 –

Praktiske eksempler set ud fra bureauperspektiv - en for-

13:20

retningsmodel baseret på data

Executive Director Morten Bruhn Højsgaard, iProspect and Amplifi, Dentsu Aegis Network
13:20 –

Implementering af persondataforordningen – kortlæg-

13:40

ning, gap-analyse og næste fase

Chefjurist Ann Marie Panduro, Hjerteforeningen
Hjerteforeningen behandler store mængder af personoplysninger om
deres medlemmer og medarbejdere, f.eks. i forbindelse med registerforskning og fundraising. Hjerteforeningens chefjurist Ann Marie
Panduro vil i dette indlæg fortælle, hvordan Hjerteforeningen har
grebet implementeringen af persondataforordningen an, herunder beskrive organiseringen af projektet i Hjerteforeningen og processen
for kortlægningen af personoplysninger samt beskrive identifikationen af gaps og de næste skridt i implementeringsarbejdet.
13:40 –
14:00

Hvordan har Danske Bank grebet persondataforordningen
an?
Projektleder Niels Enggaard Lindstrøm, GDPR, Danske Bank A/S
Niels Enggaard Lindstrøm vil fortælle om hovedaktiviteterne i
Danske Banks arbejde med persondataforordningen. Hvordan arbejder man sammen mellem de forskellige afdelinger med en andel i løsningen, eksempelvis de kundeansvarlige, marketing, compliance, legal og IT. Hvordan er projektet forankret i banken, og
hvordan styres det. Desuden vil Niels Enggaard Lindstrøm komme

med råd om, hvordan man skal gribe det an, og hvordan kan disse
råd overføres til andre virksomheder.
14:00 –
14:15
14:15 –
14:35

PAUSE
Open Data Aarhus og etikken omkring åbne data og open data
platforme
Chef Bo Fristed, IKT (Innovation, Kreativitet, Teknologi), Aarhus
Kommune, formand for Open Data Aarhus
Chef Bo Fristed vil sige noget om, hvordan Open Data Aarhus ser på
persondataforordningen, og hvordan de forbereder sig. I den forbindelse vil Bo Fristed komme ind på den praktiske udfordring med at
håndtere "samtykke", svingende grænser for privathed og etik.

14:35 –

Paneldebat: Hvordan kommer virksomhederne bedst i

15:20

mål?

Panelet består af:
• Janne Glæsel, Advokat og medlem af ATV’s Digitale Vismænd
• Executive Director Morten Bruhn Højsgaard, iProspect
and Amplifi, Dentsu Aegis Network
• Projektleder Niels Enggaard Lindstrøm, GDPR, Danske
Bank
• CISO/CPO/IT-sikkerhedschef Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
• Chefjurist Anne Marie Panduro, Hjerteforeningen
Hvad er planerne for implementering?
Hvad har vi som topprioritet?
Hvad er de gode råd?
Hvad går vi hjem og gør?
15:20 –

Tak for i dag

15:30

Nordic Technical Executive & CTO Hans Peter Dueholm, IBM,
medlem af ATV’s Digitale Vismænd

15:30 –

Networking

16:00

