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Få en DPO-uddannelse, der giver dig et unikt indblik i, hvordan persondataretlige 
udfordringer håndteres i praksis.

Med udgangspunkt i Persondata-
forordningens krav om  udpegning 
og udnævnelse af en særlig 
databeskyttelses rådgiver – en DPO 
– i mange organisationer tilbyder 
vi DPO-uddannelsen. DPO’en skal 
 udpeges på baggrund af faglige  
kvalifikationer, og rådgiveren skal have 
ekspertise inden for databeskyttelses-
ret og -praksis. 

Implement Consulting Group og 
Kammer advokaten har gennem mere 
end 2 år tilbudt en DPO-uddannelse, 
hvor indholdet løbende bliver afstemt 
med praksis og erfaringer.

De seneste opdateringer indeholder 
et øget fokus på operationalisering 
og forankring af  databeskyttelse 
i virksomhedens operationelle 
 hverdag, herunder indarbejdelse af de 
 fornødne databeskyttelsesaktiviteter 
i  virksomhedens operationelle årshjul. 
DPO-uddannelsen tilbydes fortsat på to 
niveauer – Foundation og  Practitioner 
– der sikrer dig og din organisation den 
nødvendige teoretiske og praktiske 
viden, inden den nye Persondata-
forordning skal anvendes.

Skærpede persondataregler og øget 
behov for informationssikkerhed 
Mængden af den information, myndig-
heder og virksomheder indhenter om 
borgere, brugere, kunder og  potentielle 

kunder, stiger eksponentielt. En sikker 
håndtering af personoplysninger 
har derfor aldrig været vigtigere. 
Én ting er de skærpede bøder, som 
 organisationer og virksomheder, 
der ikke har styr på sikkerheden, nu 
risikerer at få. En anden er de image-, 
produktivitets- og forretningsmæssige 
omkostninger, der er forbundet med 
manglende overholdelse af reglerne.

Implement og  Kammeradvokatens 
 uddannelse sikrer ikke alene, at 
DPO’en opfylder forordningens krav 
 til viden og ekspertise inden for 
databeskyttelsesret og -praksis. 
 Samarbejdet gør også, at vi kan tilbyde 
en  uddannelse, der giver et unikt 
indblik i, hvordan persondataretlige 
udfordringer håndteres i praksis. Den 
sikrer således også, at DPO’en  tilføres 
kompetencer og viden, som sikrer 
operationelle kvalitetsforbedringer i 
organisationens informationssikkerhed, 
og som styrker dens robusthed i forhold 

til angreb eller andre krænkelser af 
 informationssikkerheden. Samtidig 
giver den deltagerne et værdifuldt 
netværk. 

DPO-uddannelsen 
Uddannelsen er opdelt i  niveauerne 
Foundation og Practitioner, og det 
er op til dig, om du ønsker begge 
dele, eller om du blot har brug for 
 Foundation-niveauet. 

For at sikre læring med effekt er 
 uddannelsen tilrettelagt på en 
måde, der sikrer engagement og 
energi blandt deltagerne. I løbet af 
 uddannelsesdagene vil Implement  
og Kammeradvokaten udføre 
 anvendelsesrettede og casebaserede 
øvelser for at forankre teorien i    konkrete  
udfordringer.

Praktisk information og tilmelding 
Se uddannelsessted, priser og  
varighed i tabellen. 

Hvor Varighed Pris

Foundation København 2 dage 10.000 kr. 

Practitioner København 2 dage 12.500 kr. 

1-dags opfølgning København 1 dag
Gratis (for deltagere på  

Foundation og/eller Practitioner) 

Tilmelding foregår på Implement Learning Institutes kursusside: learninginstitute.implement.dk
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