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Nu varer det ikke længe, inden databe-
skyttelsesforordningen kan fejre toårs 
fødselsdag.

Hvor virksomheder og organisationer op 
til den 25. maj 2018 havde travlt med og 
primært fokuserede på at blive klar til at 
opfylde de konkrete krav i databeskyttel-
sesforordningen, efterspørger mange nu 
vejledning om konkrete databeskyttel-
sesretlige problemstillinger. Både i for-
hold til mindre spørgsmål i dagligdagen 
og større, mere strategiske spørgsmål.

Med to intensive undervisningsdage i 
Praktisk databeskyttelse sætter vi fokus 
på fire centrale og aktuelle emner inden 
for databeskyttelsesretten: Politikker, HR, 
markedsføring og ny teknologi. Emner, 
som er relevante for alle organisationer, 
som behandler personoplysninger.

Et område i konstant udvikling
Databeskyttelsesretten udvikler sig hele 
tiden, og det er derfor vigtigt løbende 
at uddanne organisationens centrale 
stakeholders.

Praktisk databeskyttelse er for dig, der 
arbejder med databeskyttelsesret som en  
integreret del af dit daglige arbejde, eller  
som skal til det. Undervisningen forud-
sætter grundlæggende viden om og for- 
ståelse for databeskyttelsesret.

Du får en operationel og praktisk tilgang 
til arbejdet med databeskyttelsesret. Vi 
tager afsæt i centrale databeskyttelses-
retlige emner for at løse konkrete databe-
skyttelsesretlige problemstillinger.

Vi har fokus på dit arbejde med data-
beskyttelse i dagligdagen, og derfor får 
du også mulighed for at sende ønsker til 
emner eller konkrete spørgsmål, som vi 
kan inddrage i undervisningen.

Praktisk databeskyttelse udbydes både i 
Aarhus og København.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Forordningen møder  
virkeligheden

Susanne Stougaard
Partner

Charlotte Bagger  
Tranberg
Managing associate
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Hvad får jeg ud af at deltage?
Du får praktisk og løsningsorienteret 
indsigt i centrale databeskyttelsesretlige 
emner.

Du lærer, hvordan du bør eller skal for- 
holde dig til og løse konkrete problemstil-
linger i relation til personoplysninger og 
databeskyttelse. Uanset om det er daglig-
dags spørgsmål eller større spørgsmål af 
mere strategisk karakter.

Du sparrer med ligesindede og har mulig- 
hed for at udvide dit databeskyttelses-
netværk.

Undervisningen er en opfølgning på 
erfaringerne fra de første år med databe-
skyttelsesforordningen og består af fire 
moduler, fordelt på to sammenhængende 
dage. 

Fokus på databeskyttelse i 
praksis
Vi stiller skarpt på konkrete problem-
stillinger, og hvordan de løses i praksis 
– i dit arbejde med personoplysninger i 
hverdagen. 

Derfor har du mulighed for at sende 
spørgsmål eller foreslå emner til under-
viserne indtil fem dage før kursets start. 
Spørgsmålene vil så vidt muligt blive 
inddraget i undervisningen (afhængig 
af, hvor mange vi modtager) og vil blive 
fremstillet anonymt.

Derudover rundes hvert modul af med 
cases, hvor du prøver kræfter med den 
nye viden.

Om Praktisk databeskyttelse

Praktisk databeskyttelse er for dig,  
der arbejder med databeskyttelsesret  

som en integreret del af dit daglige arbejde,  
eller som skal til det. Undervisningen forudsætter 
grundlæggende viden om og forståelse for data- 
beskyttelsesret, fx gennem tidligere deltagelse  
på DPO-uddannelsen. Det er ikke et krav, at du 
formelt er udpeget som DPO i organisationen.
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Modul 1

Status på databeskyttelsesretten

ninger. Du får indblik i, hvornår I skal eller 
bør udarbejde nye politikker vedrørende 
behandling af personoplysninger, og 
hvordan disse placeres mest hensigts-
mæssigt i det eksisterende regime.

Endelig gennemgår vi to privacy politik-
ker fra deltagernes organisationer (med 
deltagernes forudgående samtykke).

Modulets overordnede indhold
• Kontrol
• Opdatering af eksisterende politikker 
• Nye politikker og procedurer
• Gennemgang af to aktuelle privacy  

politikker.

Den 26. februar 2020 i København
Den 3. marts 2020 i Aarhus
Vi starter med en kort gennemgang af 
de væsentligste databeskyttelsesretlige 
danske og europæiske nyheder, samt 
hvad de betyder for danske virksomheder 
og organisationer. 

Du lærer at sikre og dokumentere, at 
medarbejdere og andre, som behandler 
personoplysninger på vegne af organisa- 
tionen, de facto overholder lovgivning- 
en og interne regler. Vi zoomer ind på 
politikker og ser nærmere på, hvordan du 
sikrer løbende opdatering af eksisterende 
politikker om behandling af personoplys-

Modul 2

HR og databeskyttelse

Afslutningsvis runder vi dagen af med at 
arbejde med virkelighedstro HR-cases, 
som du tager stilling til og drøfter sam-
men med de øvrige deltagere.

Modulets overordnede indhold
• Problemstillinger vedrørende medar-

bejderoplysninger fra hverdagen
• Brug af oplysninger om og billeder af 

medarbejdere
• Overvågning, kontrol og identifikation.

Den 26. februar 2020 i København
Den 3. marts 2020 i Aarhus
Vi diskuterer de konkrete problemstilling- 
er, I møder i hverdagen i relation til med- 
arbejderoplysninger, hvor vi særligt har 
fokus på situationer i forbindelse med  
ansættelse og opsigelse, herunder fagfor-
eningens rolle, indsigtsanmodninger mv.

Du får svar på, hvornår og hvor du må 
bruge oplysninger om og billeder af med-
arbejdere, intra- og internet samt brug af 
billeder og video.

Vi drøfter de overvejelser, man som ar-
bejdsgiver skal gøre sig inden implemen-
tering af kontrolforanstaltninger.
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Modul 3

Markedsføring og databeskyttelse

Modul 4

Ny teknologi:  
Hvad bringer fremtiden?

Vi slutter modulet af med en case, hvor 
du prøver kræfter med de emner, som er 
behandlet på modulet.

Modulets overordnede indhold
• Spam mv.
• Profilering.

Endelig berører vi emnet dataetik. 
Hvad er dataetik? Hvordan hænger den 
sammen med databeskyttelsesret? Og 
hvordan gøres dataetik operationelt (og 
skal det det)?

Vi afslutter med en praktisk case for at 
sikre, at modulets læring kobles til dit 
daglige arbejde.

Modulets overordnede indhold
• Ny teknologi 
• Persondataret og it-ret
• Dataetik.
 

Den 27. februar 2020 i København
Den 4. marts 2020 i Aarhus
Modulet giver dig en praktisk orienteret 
opdatering på spamreglerne og do’s and 
don’ts i forhold til brug af personoplys-
ninger til udsendelse af markedsførings-
materiale.  

Vi ser på sammenhængen mellem ind-
samling af permission og fx organisa- 
tionens generelle privacy politik.

Endelig diskuterer vi profilering, om man 
må profilere fysiske personer, og hvad du 
skal være opmærksom på, hvis du gør det.

Den 27. februar 2020 i København
Den 4. marts 2020 i Aarhus
Du bliver overordnet introduceret til de 
forskellige teknologier til behandling af 
personoplysninger - biometri, kamera-
overvågning, machine learning og kunstig 
intelligens, og vi drøfter, hvad du skal 
være opmærksom på i forhold til teknolo-
giernes nuværende udviklingsstadie.

Du får indsigt i, hvorfor det er afgøren-
de også at have fokus på it-ret, hvis du 
anvender ny teknologi til behandling af 
personoplysninger.
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Modul 5

Q&A Brunch

Deltagelse er eksklusivt for deltagere på 
Praktisk databeskyttelse og en oplagt 
mulighed for at styrke dit databeskyttel-
sesnetværk.

Den 22. april 2020 i København
Den 28. april 2020 i Aarhus
Efter uddannelsen bliver du inviteret til 
at deltage i en Q&A Brunch, hvor vi igen 
tager temperaturen på databeskyttelses-
området. 

Vi sætter fokus på, hvad der er sket på 
området siden sidst, og du får mulighed 
for at indsende spørgsmål om netop de 
udfordringer, du har oplevet i arbejdet 
med databeskyttelse i praksis.

"Alt i alt et virkelig  
godt og relevant kursus  
og dygtige undervisere. 

En sand fornøjelse."
Deltager på Praktisk databeskyttelse
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Charlotte Bagger Tranberg • København og Aarhus
Charlotte er en af Danmarks førende eksperter inden for 
databeskyttelsesret. Hun rådgiver inden for alle områder af 
databeskyttelsesretten, herunder om behandling af person-
oplysninger i komplekse systemer eller ved anvendelse af nye 
teknologier, som fx Big Data, biometri og kunstig intelligens, 
hvor databeskyttelsesretten blandt andet skal spille sammen 
med it-retten. Charlotte rådgiver herunder om ansvarlig brug 
af data og dataetik.

Charlotte har desuden indgående erfaring med praktisk 
gennemførelse af complianceprojekter, som bl.a. indebærer 
udarbejdelse og implementering af Binding Corporate Rules 
(BCR) og risikovurderinger.

Jens Grønkjær Sjølander Pihl • København 
Jens er certificeret it-advokat under Danske IT-advokater  
med en mastergrad i it-ret samt uddannelser inden for 
projektledelse, contract management og mediation. Han 
har mere end 14 års erfaring med it-retlig rådgivning; som 
advokat, juridisk rådgiver i det offentlige og intern advokat i to 
af Danmarks største it-virksomheder. 

Jens beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhand-
ling af it-kontrakter, herunder systemudvikling, outsourcing, 
cloud og SaaS, med særligt fokus på regulerede industrier. 
Han rådgiver desuden om spørgsmål inden for nye teknologi-
er, herunder AI og IoT, it-sikkerhed og contract management. 
Juridisk rådgivning skal tænkes operationelt og kommercielt.

Dine undervisere
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Peter Lind Nielsen • København og Aarhus
Peter har mere end 20 års erfaring i udarbejdelse og forhand-
ling af alle typer it-kontrakter og tvistløsning. Peter rådgiver 
på både kunde- og leverandørsiden og såvel private virksom-
heder som offentlige myndigheder. 

Peter er certificeret it-advokat og udpeget som særlig sag-
kyndig under Danske IT-Advokater. Derudover er Peter en 
ofte brugt foredragsholder og underviser.

Susanne Stougaard • København og Aarhus
Susanne rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt 
offentlige virksomheder og myndigheder om compliance 
inden for alle områder af databeskyttelsesret. Hun har stor er- 
faring med håndtering af internationale dataoverførsler, data-
beskyttelsesretlige sikkerhedsbrud og kontrol af leverandører. 

Hun bistår blandt andet klienter med at udarbejde databe-
skyttelsesretlige analyser, persondata mapping, implemente-
ring af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesret-
lig due diligence ved virksomhedsoverdragelser. Susanne har 
indgående kendskab til HR-relateret databeskyttelse.
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Tid og sted
Undervisningen er bygget op af fire 
moduler, fordelt på to sammenhængende 
dage. Kurset afholdes på vores kontor i 
København og Aarhus:

København 
Den 26. – 27. februar 2020 kl. 9.00 - 16.00 
hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 
København Ø.

Q&A Brunch den 22. april kl. 9.00 – 10.30. 

Aarhus
Den 3. – 4. marts 2020 kl. 9.00 - 16.00  
hos Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 
8000 Aarhus C.

Q&A Brunch den 28. april kl. 9.00 – 10.30. 

Der er alle dage registrering og kaffe fra 
kl. 8.30. 

Vi tager forbehold for ændringer i pro-
grammet.

Målgruppe
Praktisk databeskyttelse er for dig, der 
arbejder eller skal til at arbejde med data-
beskyttelsesret som en integreret del  
af dit daglige arbejde. Undervisningen 
forudsætter grundlæggende viden om 
og forståelse for databeskyttelsesret, fx 
gennem tidligere deltagelse på DPO- 
uddannelsen. 

Det er ikke et krav, at du formelt er udpe-
get som DPO i organisationen.

Spørgsmål til underviserne
For at gøre kursets udbytte stort og ind- 
holdet så aktuelt for dig som muligt, har 
du mulighed for at sende spørgsmål eller 
foreslå emner til underviserne indtil fem 
dage før kursets start.

Spørgsmålene vil, afhængig af hvor man-
ge spørgsmål vi modtager, anonymt blive 
inddraget i undervisningen. 

Spørgsmålene kan sendes til projektkoor-
dinator Sara Houston Bording via mail til 
academy@bechbruun.com.  

Tilmelding
Du tilmelder dig på  
www.bechbruun.com/databeskyttelse. 
Tilmeldingen er bindende.

For at sikre en målrettet og udbytterig un-
dervisning vil du på tilmeldingssiden blive 
bedt om at udfylde en række oplysninger 
om dig selv samt dine faktureringsoplys-
ninger.

Tilmeld dig senest 14 dage inden under-
visningens start.

Pris og afmeldingsgebyr
Prisen for kurset er 7.495  kr. eksklusiv 
moms. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal 
du melde afbud til academy@bechbruun.
com. Ved afbud senere end 14 dage inden 
undervisningens start faktureres du 50 
procent af prisen.

Praktiske oplysninger
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Sara Houston Bording   
Projektkoordinator
T +45 72 27 35 91

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at kurset tæller 14,5 lek- 
tioner i den lovpligtige efteruddannelse, 
men gør opmærksom på følgende:

Den lovpligtige efteruddannelse for 
advokater og advokatfuldmægtige er 
reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. 
december 2007. Det betyder, at under-
visningen for at være pointgivende skal 
vedligeholde eller udvide din juridiske 
kompetence, eller at undervisningen 
skal højne dine personlige forudsæt- 
ninger for opgavevaretagelsen.

Vi forventer, at undervisningen opfylder 
de anførte krav og tæller de angivne an- 
tal lektioner, men gør opmærksom på, 
at Advokatsamfundet ikke forhånds-
godkender undervisning. Læs mere i 
Advokatsamfundets vejledning om lov- 
pligtig efteruddannelse for advokater 
og advokatfuldmægtige.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til kurset eller 
til din tilmelding, er du velkommen til 
at kontakte Sara Houston Bording på 
telefon 72 27 35 91 eller via mail  
academy@bechbruun.com.
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København Danmark • Aarhus Danmark • Shanghai Kina • New York USA

+45 72 27 00 00 • info@bechbruun.com • Advokatpartnerselskab • www.bechbruun.com

Bech-Bruun er en af Danmarks førende full-service advokatvirksomheder. Med mere 
end 500 erfarne og specialiserede medarbejdere servicerer vi et stort udsnit af dansk 
erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser 
på højeste niveau.

Vi rådgiver strategisk med blik for dine mål og din virksomhed. Hos Bech-Bruun får du 
adgang til en bred vifte af juridiske specialkompetencer. Men lige så vigtigt, så bliver 
du mødt med en stor forståelse for din forretning og dit marked. 


