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Invitation til gå-hjem-møde 

Har din virksomhed styr på persondata? 
Måske – måske ikke? Men en ting er sikker: Med EU’s nye persondataforordning stilles der 

skrappere krav til virksomhedernes behandling af persondata.  

Få mere at vide om EU’s nye persondataforordning  

Formålet med den nye persondataforordning er bl.a. at sikre medarbejderes, kunders og 

andre samarbejdspartneres fundamentale rettigheder mht. kontrollen over deres personlige 

oplysninger. Persondataforordning trådte i kraft maj 2016 og vil afløse den nuværende 

Persondatalov. Der er en såkaldt ’sun rise’ periode på 2 år, inden forordningen skal være 

implementeret i alle virksomheder. Der er i almindelighed tale om en stramning og en 

modernisering vores nuværende Persondatalov. Bl.a. vil der blive tale om en tungere (og 

omvendt) bevisbyrde for virksomhederne i forhold til det vi kender nu. 

Mød to lokale konsulenter 

og få et bud hvordan din virksomhed er omfattet og hvilke tiltag, der skal til for, at I kan 

overholde forordningen: 

• De juridiske konsekvenser af Persondataforordningen vil Per Mejer fra 

ActaAdvokater, Næstved gøre os bekendt med. Per er IT-advokat og har flere års 

erfaring inden for persondataområdet og anses for at være juridisk ekspert vedr. 

forordningen. 

• Implementering i virksomheden vil Jens Peter Andersen fra Future Mind Consulting, 

Næstved komme med et oplæg til. Herunder integration i dit nuværende 

ledelsessystem, hvad enten det er baseret på en ISO standard eller noget andet. 

Jens Peter har flere års erfaring bag sin som bl.a. kvalitetschef og konsulent inden 

for IT-og persondataområdet. Herunder indgående kendskab til relevante 

ledelsesstandarder.    
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Derfor inviterer vi til dig til et gå-hjem-møde 

Fordi det er vigtigt, at din virksomhed kommer i gang nu!   

Sted: Toldbodgade 8 st., 4700 Næstved 

Tidspunkt: 19. september 2016 kl. 16-18 

Ekstra tilbud: Rundvisning for interesserede på Vækstfabrikken, som er beliggende på 

adressen med daglig leder Mette Østergaard. Starter klokken 15:30 før mødet.  

Tilmelding: kontakt@rgfn.dk eller info@futuremind.nu senest 16-09-2016. Meddel også om 

du vil deltage i rundvisningen på Vækstfabrikken. 
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