Harvest och
Passacon återstartar
sitt program... igen!
GDPR EXCELLENCE

Få en fördjupad kunskap
med programmet GDPR
Excellence.
Under 2020-21 har ingenting blivit som vi tänkt oss. Vi har varit tvungna
att pausa vårt program GDPR Excellence inte bara en gång utan flera.
Vi hoppas kunna återstarta programmet under hösten 2021. Till alla
som nyfiket väntar vill vi bjuda på ett digitalt smakprov i juni.
Digitala möten är bra, men passar inte formatet GDPR Excellence. Syftet
med programmet är nämligen att skapa en samlingspunkt med workshops
och föreläsningar, där du får energi och kan lära dig av oss och andra
seniora deltagare på området. Genom att få ny kunskap och dela
erfarenheter i såväl juridiska som praktiska frågor utifrån ett modernt
managementtänk stärks både dataskyddet och din personliga utveckling.
Som plåster på såren för att vi tvingats bromsa gång på gång vill vi bjuda
in dig till ett webbinarium om incidenthantering där bland annat
Europeiska dataskyddsstyrelsens tankar i ämnet berörs. Hur får man alla
att förstå begreppet incident och hur ska man hantera dem för att både
följa regelverk och bli en lärande organisation? När ska man informera
registrerade? Hur ska man bedöma hur registrerade kommer att påverkas
(även utifrån andra mänskliga rättigheter)? Vad är er största utmaning?

Varmt välkommen!
Tid: Onsdag 2 juni 2021 kl. 14.00-15.00.
O.S.A. senast 31 maj 2021
Länk skickas dagen innan

Anmäl dig här !

Programmet (och även webbinariet) kommer att ledas av Anna
Cumzelius, advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå AB samt Monika
Wendleby, kvalificerad jurist och partner på Passacon AB. Anna har
mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till regelefterlevnad, intern styrning och kontroll samt frågor rörande dataskydd. Monika
har stor erfarenhet av att arbeta både juridiskt och praktiskt med
dataskyddsfrågor utifrån en gedigen kunskap inom management och
verksamhetsutveckling. Monika har även skrivit flera böcker inom dessa
områden. Både Anna och Monika har uppdrag som dataskyddsombud. De
har även stor vana att leda utbildningar och workshops både tillsammans
och var för sig.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Anna Cumzelius

Monika Wendleby

anna.cumzelius@harvestadvokat.se
0761–25 76 00

monika.wendleby@passacon.se
070-399 46 25

Information enligt dataskyddsförordningen:
Harvest Advokatbyrå AB och Passacon AB har ett gemensamt personupppgiftsansvar för behandlingar i programmet.
För att kunna göra denna inbjudan har vi behandlat personuppgifter som namn och mejladresser. Uppgifterna är
hämtade från avsändarnas kunddata samt i övrigt från avsändarnas nätverk (bland annat LinkedIn). Den lagliga
grunden för behandlingen är berättigat intresse (vi tror att du som får inbjudan uppskattar detta). Vill du invända
mot behandlingen eller utöva andra rättigheter får du gärna kontakta oss. Dina rättigheter och din rätt att inge ett
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten beskrivs på myndighetens hemsida och i våra integritetspolicyer.

