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Dataskyddsförordningen.



Utbildningens innehåll

Exempelbild
Den 25 maj 2018 införs den nya 

dataskyddsförordningen GDPR.

Det innebär att det ställs hårdare krav på 

hanteringen av personuppgifter i er 

verksamhet. Det gäller alltifrån kundregister, 

personalsystem, individuella hårddiskar till 

IT-drift, excelfiler och pärmar.

För vem?

Vi vänder oss till dig som ansvarar för eller arbetar i företagets 

administrativa flöden inom tex Ekonomi, HR, Försäljning, Inköp 

eller logistik.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningens omfattning är en hel dag, inga specifika förberedelser krävs. För 

att få största utbyte av utbildningen rekommenderar vi att ni har tillgång till 

information om hur era administrativa flöden ser ut idag. Utbildningen är 

praktiskt orienterad, vi arbetar utifrån exempel och praktikfall med möjlighet 

att koppla in i er egen verksamhet.

På förmiddagen får ni all väsentlig information om juridiken kring GDPR och 

vad detta innebär för ert företag. Under eftermiddagen får ni praktiska verktyg 

för att själva kunna göra korrekta förberedelser och genomföra nödvändiga 

förändringar för att uppfylla de krav GDPR ställer. 

09.00-12.00 13.00 – 16.30

- Bakgrunden och omfattning av GDPR

- Grundläggande principer

- Registrerades rättigheter

- Personuppgiftsansvarig

- Personuppgiftsbiträde

- Förberedelser inför 25 maj 2018

- Att kontrollera administrativa 

flöden 

- Huvud och delprocesser

- Viktiga frågor kring 

personuppgifter

- GAP Analys – Så säkrar du att du 

gör rätt – Praktiskt verktyg

- Rutiner och policyer

- Nödvändiga avtal

Lunch & Kaffe ingår

Juridik & Praktik kring GDPR

Praktisk utbildning inför den nya 

dataskyddsförordningen.



Front Advokater erbjuder 

affärsjuridik inom samtliga områden 

för näringsliv, stat och kommun 

samt idéburna organisationer. Vi är 

över 80 medarbetare och har kontor 

i Göteborg, Stockholm och Piteå.

www.front.law

Tid: 09:00-16:30

Investering: 4 900:-/person. 

2018: Löpande under våren.

Plats:  Hotel Mektagonen, Falkenbergsgatan 3, 

412 85 Göteborg

Info & Anmälan: lizanna@pector.se eller anmäl er själva HÄR

Pector AB arbetar med att förenkla 

kundernas administrativa flöden. 

Pectors konsulter arbetar dagligen 

med frågeställningar kring och 

utveckling av affärssystem och 

översyn av företagsprocesser. Vi har 

15 konsulter som hjälper kunder 

över hela landet med utgångspunkt 

från Göteborg. 

www.pector.se
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Välkomna!
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