Vedlagt fremsendes invitation til at deltage i et certificeret kursus om den nye EU-forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (også benævnt "GDPR")
http://www.copenhagencompliance.com/gdpr/ og information om afholdelse af workshop om den praktiske-, prioriteret- og struktureret implementering af GDPR i virksomheden
http://www.copenhagencompliance.com/gdpr/GDPR-Key-Framework.pdf.
Vores seneste undersøgelse viser, at op til 75 % af nordiske organisationer er i risiko for at blive mødt med en sanktion efter de nye regler i GDPR. Andre vigtige undersøgelser viser, at mere end 52 % af virksomhederne ikke har
gjort noget for at forberede sig på GDPR, og at 36 % (desværre) var uvidende om dens eksistens. Vi tror, at I kan
undgå IT og data governance problemer ved deltagelse i vores certificerede GDPR kursus. Registrer:
http://www.copenhagencompliance.com/gdpr/register.html
Certificeret GDPR kursus. Afholdes hos Dansk Industri, København den 9. november 2016 kl. 08,30. På kurset vil vi
gennemgå aktuelle problemstillinger om IT-sikkerhed og relaterede emner, som kan være med til at udvikle din
virksomheds sikkerhedsstrategi i forhold til IT og data. På workshop, som afholdes i virksomheden, vil vi identificere
de vigtige virkninger af GDPR og identificere en række centrale indsatsområder, de nødvendige og vigtigste opgaver,
der bør tages hånd om, de krævede ressourcer m.v., og sammen udvikler vi en konkret køreplan og rammeværk,
som skal gælde for din virksomhed.









Workshop om den praktiske, prioriteret og struktureret
implementering af GDPR
IT- og datasikkerhed giver flere kunder og den manglende
IT- og datasikkerhed giver store problemer. Den langsigtede IT strategi for virksomhederne er ligesom den grønne omstilling. Virksomheder kan få flere kunder, hvis de
kan garantere datasikkerhed. Desuden tyder undersøgelser på, at kunder, brugere og andre er villige til at videregive mere data til virksomheden, hvis de har tillid til den.
Det betyder, at virksomheder kan samle data, som er
ægte, og som faktisk kan bruges til noget. I workshoppen
finder vi frem til;
 Hvordan, hvorfor og på hvilken områder skal
kunder, forbrugere, lovgivere og stakeholdere samt IT
chefer være opmærksomme på de nye regler i GDPR, for
at få en holistisk implementeringsplan uden at det skræmmer virksomheden eller ansatte fra vid og sans.
Identifikation af en række centrale projektleverancer med beskrivelser af hver leverance, og de vigtigste
opgaver samt de krævede ressourcer
Udvikling af en køreplan specifikt til organisationen samt et rammeværk
Hvordan den rette implementering af GDPR kan øge konkurrenceevne og skabe nye konkurrence fordele:
Hvordan virksomheden kan genvinde nogle af de rettigheder, de har mistet ved at sende deres data uden
for EU og ind i en verdensomspændende cloudmodel.
Opretholdelse af adgangen til værdifulde data med sikkerhed for, at brugernes data ikke risikerer at havne
hos hackere eller bliver solgt videre uden udtrykkeligt samtykke.
Kunder bliver i stigende grad mere bevidste om overvågning, mængden af information og muligheden for
at begrænse omfanget af data, som afgives.
Derfor skal virksomheder beskytte kunder, brugere og andre fysiske personer samtidig med en kapitalisering ved indsamling af den eksakte viden.

Konklusion: På workshoppen vil vi foreslå en GDPR "Fast Track" som dækker de nye begreber som dataportabilitet,
databeskyttelse (design og default) og en one-stop mekanisme for GDPR compliance. Vi finder frem til undtagelser,
interne myter og sandheder vedr. GDPR for virksomheden og endelig foreslå en 10 punkts implementering plan som
virksomheden bør overveje at gøre brug af at overholde compliance inden maj 2018.
Prisen for heldags workshop (optil 15 personer) med en certificeret og erfaren GDPR ekspert (IT erfaring fra Falck,
Carlsberg, Novozyes m.fl.) en erfaren jurist fra Kromann Reumert og en ordstyr er 19.000,00 DKK inkl. 2 siders implementerings anbefaling. Send e-mail til info@copenhagencompliance.com eller telefon +45 2121 0616.

