Avdelningen för juridik tillsammans med LegalWorks inbjuder dig till KomRätt-kursen

Den nya dataskyddsförordningen –
inriktning på kommunala frågor
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och företag, organisationer och
myndigheter ska då följa den nya dataskyddsförordningen och den svenska kompletterande dataskyddslagen som kommer att beslutas av Riksdagen inom kort. Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. Det kommer att
ställas större krav på analyser, dokumentation, tydligare information, incidenthantering
m.m. Dessutom införs sanktionsavgifter, sannolikt även för myndigheter, som kan innebära mycket stora ekonomiska konsekvenser för den som inte följer lagen.
Under en kursdag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta de nya kraven och
juridiken kring dataskydd i kommuner och landsting. Vi tittar också närmare på
dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en
kommun kan se ut.
Kursdokumentationen skickas per e-post till deltagarna före kurstillfället.

MEDVERKANDE
Staffan Wikell är förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Han arbetar sedan
många år med juridisk rådgivning, intressebevakning och utbildning inom områdena kommunalrätt, personuppgiftslagen/dataskyddslagstiftning och offentlighets och sekretessområdet. Han har även medverkat i flera statliga utredningar på integritetsskyddsområdet.
Lotta Kavtaradze är verksam som konsult och utbildare inom dataskyddsområdet sedan
2007. Hon har tidigare arbetat åtta år som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist
och personuppgiftsombud på ett av Sveriges största företag i sex år. Hon var med och startade LegalWorks Data Privacy Team och DP Academy, en utbildning för dataskyddsombud.
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PRAKTISK INFORMATION
Tid & Plats

26 april 2018. Sista anmälningsdag för deltagande på plats 26 mars.
Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
Kursen börjar kl.09:30, kaffe serveras från kl.09:00. Kursen avslutas kl.16:30.

Målgrupp

I första hand verksamhetsansvariga, förvaltningschefer och andra beslutsfattare. I andra hand dataskyddsombud och andra anställda eller förtroendevalda i kommunen som behöver kunskaper om
regelverket.

Kostnad

Kursavgift för deltagande på plats: 3 400 kr (exkl. moms).
I avgiften ingår elektronisk dokumentation som skickas ut samt kaffe och lunch.
Kursavgift för deltagande via webben: 1 700* kr per person (exkl. moms).
I deltagaravgiften via webben ingår powerpointserie som skickas med e-post.
* Blir ni tio (10) eller fler från en och samma arbetsgivare ges rabatterat kurspris.
För deltagande via webben behöver du en dator med internetuppkoppling samt högtalare eller ett
headset för att kunna lyssna. Men du behöver inte ha någon egen kamera eller mikrofon.
Fler instruktioner kommer med bekräftelsebrevet.
Lagstadgad moms tillkommer på angivna avgifter. Faktura skickas efter kursens genomförande.

Anmälan

Anmälan, oavsett deltagande på plats eller via webben, görs via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Kvittens på mottagande av anmälan sänds då via e-post direkt vid slutförandet av anmälan.
OBS! Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kontakt

För frågor som rör din anmälan eller kurspriser vänligen kontakta: Konstella,
tfn: 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om kursens innehåll: Staffan Wikell, tfn: 08-452 75 51, staffan.wikell@skl.se

INNEHÅLL
Det finns väldigt många olika frågeställningar att ta upp inom det här området. Därför har vi begränsat omfattningen av kursen och helt lyft bort de frågor som berör socialtjänstregisterlagen, patientdatalagen och IT-säkerhet. Vi fokuserar istället på mer allmängiltiga frågor så att vi
hinner med så mycket som möjligt. Några frågor som kommer att beröras är
• En ny dataskyddslagstiftning 2018
- Nyheter generellt och för den kommunala sektorn
- Hur hänger de olika författningarna ihop?
• Vad behöver ni förbereda inför den nya lagstiftningen?
• Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och organisation
• Dataskyddsjuridiken ur kommunalt perspektiv
Genomgång av grundläggande begrepp:
-

vad är en personuppgift & vad är en behandling av personuppgifter
när är en behandling tillåten
känsliga personuppgifter

Vad har Datainspektionen sagt om:
- skolan
- diarieföring internt/offentligt
- ärende- och dokumenthantering
- samarbete över nämnd- och kommungränser
- hemsidan med publicering av diarier och protokoll
- sociala medier
• Offentlighetsprincipen kontra dataskydd
• Praktiska tips om hur man kan arbeta med dataskyddsfrågor.
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