Persondataforordningen – Workshop for små og mindre virksomheder

EU´s persondataforordning finder anvendelse fra 25. maj 2018. Det betyder skærpede krav til
behandling af persondata for alle virksomheder – uanset størrelse.
Med andre ord; den har også betydning for dig!
Denne workshop er skræddersyet til små og mindre virksomheder, og med den blir´ du klædt godt
på til at gå i gang med arbejdet omkring Persondataforordningen. På workshoppen arbejder vi
med netop de ting, du skal være opmærksom på i forhold til din virksomhed. Uanset om den
drives som enkeltmandsvirksomhed eller i selskabsform.

På workshoppen får du:
•

•
•
•

Gennemgang af de overordnede lovgivningsmæssige krav.
o Baggrund for lovgivning.
o Hvilken konsekvens har manglende overholdelse.
o Hvilke tiltag skal virksomheden gøre for at overholde lovgivningen.
o Konsekvens ved manglende overholdelse.
Gennemgang af evt. særområder hvor der er særlige branchemæssige hensyn, der skal
tages.
Nogle bud på hvad du som virksomhed skal gøre for at imødekomme og overholde
reglerne.
Alt gennemgået materiale udleveres. Inkl. en mini tjekliste.

Målgruppen:
•
•

Ejere, beslutningstagere og andre medarbejdere i private virksomheder, der skal være med
til at forberede og gennemføre processerne omkring Persondataforordningen
Ejere og bestyrelsesformænd som er ansvarlige for, at reglerne overholdes.

Drejer & Falkenberg IVS, CVR 37643181, Damhaven 3B, 7100 Vejle
Tlf.: 61708414
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Målet med workshoppen:
•
•

At klæ´ dig på til at gå i gang med arbejdet omkring Persondataforordningen
At give dig nogle praktiske bud på, hvordan du kommer i gang

Pris:
•

Per deltager: 995,00 kr. + moms inkl. en let forplejning*).

Hvornår:
•
•
•

Torsdag d. 11. januar kl. 17.00 – 20.00
Mandag d. 22. januar kl. 09.00 – 12.00
Tirsdag d. 30. januar kl. 14.00 – 17.00

Hvor:
•

Damhaven 3B, 7100 Vejle

For yderligere info samt tilmelding kan jeg kontaktes på mail: tinne@drejer-falkenberg.dk eller
telefon: 6170 8414.

Med venlig hilsen

Tinne Drejer
Cand. Jur.

Hos Drejer & Falkenberg er vi drevet af vores passion for at hjælpe dig med det, du har brug for. Juridisk
rådgivning til enhver omsat til et sprog, der er til at forstå og til en overkommelig pris. Her fokuserer vi på
det vigtigste: dig og din forretning eller arbejdsplads. Vi kan hjælpe dig med alt det formelle, så du i stedet
kan koncentrere dig om det, du gør bedst. Det giver ro i sindet.

*)

Faktura sendes ved tilmelding
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