Kursusprogram

GDPR i praksis
Inspiration og erfaringsudveksling for
it-ansvarlige på efterskoler
Jylland: tirsdag den 12. november 2019, DGI-Huset, Århus
ELLER
Sjælland: onsdag den 20. november 2019, Musholm Konferencecenter, Korsør

Formål og indhold
Efterskoleforeningen vil gerne fortsat støtte skolerne i den store, komplekse opgave med at
implementere de nye persondataregler. Rigtig mange skoler er kommet langt og de fleste
skoler har arbejdet intenst med bl.a. oplysningspligt og samtykke. Der, hvor skoen stadig
trykker, er fx ift. medarbejdernes omgang med elevernes data, brug af nye teknologier, deling, opbevaring og sikker mail. Derfor inviterer Efterskoleforeningen til en kursus- og erfaringsudvekslingsdag for skolernes it-ansvarlige.
Målgruppe
Administrative medarbejdere, It-ansvarlige og ledere på efterskoler. Vi anbefaler, at hver
skole deltager med mindst to personer og gerne en ledelsesrepræsentant for at sikre udbredelse af inspiration og viden på skolen.
Program (Vil være det samme begge dage)
09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 – 11.00

Hvad må vi – og hvad skal vi? Hvornår er sikkert – sikkert nok?
Henrik Acosta Cramer, Direktør, DP Solutions med bidrag fra Preben Sørensen, Direktør, Komit.
Oplæg om fortolkning og udmøntning af GDPR (persondatabeskyttelsesregler) på udvalgte områder:
• Sikker mail
• Opbevaring og sletning

11.00 – 12.00

GDPR i undervisningssektoren – status og initiativer i pibeline
v. kontorchef Anders Rokkjær, Styrelsen for IT og læring.
UVM offentliggjorde i marts en rapport om implementering af GDPR i
undervisningssektoren. Anders Rokkjær fortæller om rapportens konklusioner og de initiativer, den har givet anledning til.

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.30

Børn og unges digitale fodspor – sådan passer vi på dem
Pernille Tranberg, rådgiver i dataetik og digitalt selvforsvar, Digital Identitet. Medstifter af tænketanken
Dataethics.eu
Skal alle og enhver følge med i, hvor du spiser? Hvem, du går i biffen
med? Hvilke opslag, du synes om? Hvorfor bør du passe på din identitet
og dit omdømme online? Hør, hvad konsekvenserne har været for dem,
der ikke passede på, og hvad du selv kan gøre for at sikre din digitale
identitet. Det handler nemlig ikke om at lade være, men om at være
smart med dine data. Pernille Tranberg er ekspert i digitalt selvforsvar
og giver i foredraget de voksne en forståelse af, hvilken rolle persondata spiller i dag – og kommer med konkrete tips og værktøjer til at
tage nogenlunde kontrol over egne data.

14.30 – 15.00

Pause med kaffe og netværk

15.00 – 16.30

Erfaringsudveksling:
•
•
•

16.30 – 17.00

Medarbejderne og beskyttelse af data: hjemmearbejdspladser,
gratis APPs, etc.
GDPR worst case: Hvad gør vi, hvis? Om indsigtsret og databrud
Billeder og markedsføring

Farvel og tak for i dag
Opsamling og afrunding ved Efterskoleforeningen

Praktiske oplysninger
Kursussted og Tid

DGI-Huset, Århus
Tirsdag d. 12. november kl. 9.30 – 17.00
ELLER
Musholm Konferencecenter, Korsør
Onsdag d. 20. november 9.30-17.00

Tilmelding

Senest den 1. oktober 2019 (Århus)
Senest den 1. oktober 2019 (Korsør)

Deltagerpris

950 kr.

Deltagerantal

Min 50

Framelding

Ved framelding til kurset i Århus efter den 1. november 2019
opkræves fuldt kursusgebyr.
Ved framelding til kurset i Korsør efter den 6. november 2019
opkræves fuldt kursusgebyr.

Kursusleder

Mette Hjort-Madsen, Efterskoleforeningen
Mail: mhm@efterskoleforeningen
Tlf. 33 17 97 61

