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Om Altea AB 

Altea AB är ett konsultföretag 
som erbjuder kvalificerade 

konsulttjänster inom områden 
som miljö,̈ kvalitet, arbetsmiljö, 

livsmedel, energi och socialt 
ansvarstagande. 

Läs mer om Altea här. 

Föreläsare 

Altea har utbildare med stor 
erfarenhet och bred bak-

grund. Bland våra utbildare 
återfinns erfarna miljö-̈, 

kvalitets- och arbetsmiljö-
konsulter, jurister och 

kemister. 

Företagsspecifik 
utbildning

Om Ni är minst fem 
kursdeltagare så skräddarsyr vi 

gärna en företagsspecifik 
utbildning utifrån Er verk-

samhet och Ert företags behov. 

GDPR - Workshop 

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft i maj 
2018. Den har ersatt vår tidigare personuppgiftslag (PUL) 
- men vad innebär det och hur påverkar det Er 
organisation i praktiken?

Bakgrund
Den nya dataskyddsförordningen är den största förändringen 
för företag vad gäller hantering av personuppgifter och 
dataskydd sedan personuppgiftslagen infördes. Alla företag 
och organisationer ansvarar för att dataskyddsförordningen 
följs, annars finns risk för sanktionsavgifter. Företaget måste 
kunna visa att man har full kontroll över sin 
personuppgiftshantering.

Workshopens syfte
Workshopen innehåller en genomgång av förordningen 
(GDPR), med fokus på nyheter i förhållande till dagens 
personuppgiftslag. Särskilt fokus riktas mot tekniska och 
organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. 
Workshopen innehåller även en del där det faktiska arbetet 
med att ta fram rutiner, incidentberedskap, personuppgift-
biträdesavtal och register påbörjas. Mallar och exempel ingår.

Vem vänder sig workshopen till
Workshopen riktar sig till företag och organisationer som ännu 
inte har kommit igång med sitt GDPR-arbete eller önskar mer 
vägledning i det påbörjade arbetet.

http://altea.se/
http://www.altea.se
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Avgift för workshop

15 000 kr (exkl. moms) om 
Ert företag har 

koordinatoravtal med Altea 
AB. 

12 000 kr (exkl. moms) om 
Ert företag inte har 

koordinator-avtal med Altea 
AB. 

I anmälningsavgiften ingår 
mallar, checklistor, 

föreläsningsanteckningar.. 

Hör gärna av Er om Ni har 
frågor eller önskar 
referenser till våra 

utbildningar! 

Utbildningsdelens innehåll (ca 3 h)
Översiktlig genomgång av dataskyddsförordningen
Grunderna i IT-säkerhet och informationssäkerhet
Vad är dataskydd?
Vad är en personuppgift?
Lagligt stöd för behandling
Den registrerades rättigheter
Register över personuppgiftsbehandling
Roller, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, 
dataskyddsombud
Privacy-by-design
Skärpta krav på samtyckets form
Konsekvensbedömning
Profilering och pseudonymisering
Skärpta sanktioner
Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång

Utbildningsintyg
Efter utbildningen kommer Ni som deltagare att erhålla ett 
skriftligt utbildningsintyg. 

Praktiskt arbete (ca 3 h)
Under workshopen går vi igenom de dokument som krävs. 
Rutiner, riskbedömning, incidentberedskap, personuppgifts-
biträdesavtal och register över Er personuppgiftsbehandling. 
Mallar och exempel används för att praktisera arbetet. De delar 
som inte hinner slutföras fortsätter respektive företag att arbeta 
med på hemmaplan. 

Utvärdering av utbildningen
Efter utbildningen kommer en utvärdering att genomföras vars 
resultat ligger till grund för fortlöpande förbättring av kursen. 

http://altea.se/

