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Info

Målgruppe
Ledere og nøglemedarbejdere, på alle organisatoriske niveauer og relevante fagområder, der 
arbejder med eller skal arbejde med persondatabeskyttelse i forhold til at udvikle procedurer, 
arbejdsgange og systemer så de lever op til den nye persondataforordning. 

Formål

Få viden og dele erfaringer om universiteternes arbejde med håndtering af data og 
databeskyttelse, med det formål at højne kvaliteten af understøttelse, kvalificere 
nøglemedarbejderne og bidrage til inspiration og erfaringsudveksling på tværs af sektoren.

Problemstillingen er ikke kun et IT-sikkerhedsproblem, men har betydning for de mange 
administrative arbejdsgange og systemer bl.a. indenfor studieadministration og HR-området samt 
korrekt håndtering af forskningsdata.  

Anledningen for konferencen udspringer af implementering af databeskyttelsesforordningen, men 
data og data management er allerede med det nuværende regelsæt et kompleks arbejdsområde 
for universiteterne. Da implementering af forordningen er undervejs og den endelige lovtekst 
endnu ikke er kendt, vil konferencen være delt over to etaper med 5 måneder i mellem.

Første etape vil fokusere på overholdelse af gældende regler samt klargøring til implementering 
på de forskellige universiteter. Konferencens anden etape vil finde sted i februar 2018, og lægge 
fokus på konkrete implementering af databeskyttelsesforordningen, da denne træder i kraft d. 25. 
maj 2018.

Det er arrangørernes forhåbning at denne model vil give grobund og flere lejligheder for 
universiteternes samarbejde og erfaringsudveksling på området samtidig med, at fokus på hver 
etape fastholdes på de respektive emner.

Form/indhold

Konferencen vil udfolde sig gennem en kombination af generelle vidensformidlende oplæg og 
mere praksisnære workshops om indsatser og erfaringer indenfor områderne HR, IT, 
Studieadministration og Forskningsdata. 

Planlægningsgruppe

Mads Niemann-Christensen, AU, mads@au.dk
Kurt Gammelgaard, SDU, kgn@sdu.dk
Birgit Roesen, AU, bir@au.dk
Thomas Schmidt, SDU, thos@sdu.dk
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Tid
31. august 2017

Sted
Park Inn Copenhagen Airport

Frist
30. juni 2017

Pris
1.400 kr. 

Kontakt
Sladja Zoric, slz@sdu.dk



Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Tid
23.-24. april 2015

Sted
Hindsgavl Slot

Frist
17. januar

Pris
4.300 kr. 

Kontakt
Sladja Zoric, zls@sdu.dk

Konference om universiteternes arbejde med persondatabeskyttelse
31. august 2017

Park Inn Copenhagen Airport

Program

Torsdag d. 31. august 

09.00 – 09.30   Ankomst og kaffe

09.30 – 09.40  Velkomst og intro v/ planlægningsgruppen

09.40 – 10.00 Oplæg om konferencens baggrund og perspektiv
v/ chef for Personalejura Birgit Rohde Roesen, AU

10.00 – 11.00  Oplæg om persondataloven samt krav ift. sikkerhedsbekendtgørelsen
v/ chefjurist Mads Niemann‐Christensen, AU

11.00 ‐ 11.15  Pause

11.15 – 12.00 Speedstatus på organisering af arbejde med databeskyttelse på universiteterne

12.00 ‐ 13.00  Frokost

13.00 – 13.45 Oplæg om IT & systemunderstøttelse samt løsninger som understøtter sikkerhedsbekendtgørelsen
v/ IT‐chef Kurt Gammelgaard Nielsen, SDU

13.45 – 14.00 Finde vej til workshoplokalerne + tag din kaffe/kage med 😊

14.00 – 15.30  Workshops der arbejder videre med relevante problematikker ift. universiteternes arbejde med 
persondatabeskyttelse inden for de 4 områder:

15.30 – 16.00  Besøg én anden workshop, som har din interesse

16.10 – 16.30 Afrunding samt præsentation af program for konferencens 2. etape i februar 2018

16.30   Tak for i dag – afrejse

WS 1 ‐

Studieadministration

WS 2 –

IT & systemunderstøttelse

WS 3 –

HR inkl. personaleøkonomi

WS 4 –

Forskningsdata 

Fuldmægtig Morten Find‐

Andersen og 

specialkonsulent Jette 

Kolby Laub Kristiansen, 

Afdelingen for Uddannelse 

og Studerende, DTU

IT‐chef Kurt Gammelgaard 

Nielsen, IT‐service, SDU

Personalejuridisk konsulent 

Lone Degn, HR personalejura, 

AU

Afdelingsleder Thomas 

Schmidt og jurist Christina 

Dybro Jakobsen, SDU RIO
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Praktiske informationer

Pris
1.400 kr.
Elektronisk faktura tilsendes ca. 1 uge efter start.

Kursusopholdet inkluderer
Formiddagskaffe
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand
Eftermiddagskaffe

Drikkevarer ud over det nævnte vil være for deltagerens egen regning og vil skulle afregnes direkte med 
kursusstedet.

Afbud
Eventuelle afbud skal meddeles til AEU-sekretariatet i så god tid som muligt (pr. mail til den ansvarlige 
koordinator). Gebyrfri framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Ved senere afbud, indtil 
14 dage før arrangementets start, opkræves 50 % af kursusgebyret. Pladsen kan dog indtil 14 dage før 
arrangementets start overgives til en anden deltager fra samme universitet, såfremt vedkommende er inden 
for målgruppen. Ved afbud senere end 14 dage før afholdelse opkræves 100 % af kursusgebyret.

Transport
Deltagere opfordres til selv at undersøge afgangs- og ankomsttiderne med tog - metrostationen Femøren 
ligger ca. 50 meter fra hotellets indgang.

Kursussted
Park Inn by Radisson Copenhagen Airport
Engvej 171
2300 København S
Tlf.: 32 87 02 02

AEU-sekretariatet
Syddansk Universitet 
Campusvej 55
5230 Odense M
HR Udvikling
Sladja Zoric, kursus- og konferencekoordinator 
Tlf. +45 65 50 13 10, slz@sdu.dk
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