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KURSUSPROGRAM
Kursus for

advokater, advokatfuldmægtige og andre med interesse for emnet

Emne

PERSONDATA/GDPR: Opdatering/nyheder 2021

Antal lektioner

7

Underviser

Brian Nygaard Oswald

Underviser CV

Brian er professionel underviser og underviser i sine specialer (forældelse, inkasso/retssager og persondataret).

Dato

23. september 2021

Tidsrum

9.00 - 16.00

Sted

Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø

Pris

Kr. 2499,- excl. moms.

Formål
Formålet med dette kursus er at give dig en update på nogle af de mange ting, der er sket siden Databeskyttelsesloven trådte i kraft i maj 2018, og
opdatere dig på nye vejledninger, nye erfaringer, ny praksis osv. Særligt fokus er der på praksis fra Datatilsynet fra 2020 og 2021.
Kurset er for dig, som gerne vil holde din viden opdateret på persondataområdet. Kurset vil være særligt relevant for dig, der ved en smule om
persondata, og måske tidligere har været på et persondatakursus, men som gerne vil høre om seneste nye.
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Program
Vi kigger på emner som sletning, oplysningspligt, rettigheder, sikkerhed, hjemmel, SMS’er, e-mails, kryptering, personnumre og en masse andet.
Vi gennemgår de nyeste afgørelser fra det danske Datatilsyn.
Kurset opdateres med nyeste afgørelser osv. frem til kursusdagen - hvis kurset skulle holdes i skrivende stund, ville vi f.eks. komme ind
på:
Revideret vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold.
Omstruktureringen i Datatilsynet.
NCC-sagen
Schrems II-sagen
Ændringen i Datatilsynets organisation
COVID-19 smittesporing på caféer og restauranter
Datatilsynets eget brud på reglerne (”skraldespanden”)
Arp-Hansen Hotel-Group-sagen
Kolding Kommune-afgørelsen (oplysningsforpligtelsen mv.)
Carlsberg-afgørelsen (sletning samt behandlingsgrundlag i forbindelse med behandling af ansøgninger)
Jyllinge Sejlklub-afgørelsen (offentliggørelse af alder, billede mv. på nettet: Retten til at blive glemt mv.)
Brugen af fingeraftryk som adgangskontrol til virksomheder
Mormor-afgørelsen (fra Holland - datter sagsøgte sin egen mor for manglende sletning a billeder på Facebook af børnene)
Vi kigger på interessante afgørelse fra andre landes datatilsyn
Vi gennemgår nyeste retspraksis fra domstolene
Vi udveksler praktiske erfaringer med hinanden
Du vil få en masse praktiske tip, som du kan bruge til noget.
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Kurset bliver opdateret med den nyeste praksis/udvikling frem til kursusdagen.

