GDPR (Personvernforordningen) i en praktisk organisasjonshverdag
12. desember kl 17.00 – 21.00

Pris: Gratis

60 plasser

Sted: Hovedinngang i Akershus fylkeskommunes lokaler i Schweigaards gate 4, Oslo –
fylkestingssalen.
Mange av dere har sikkert lagt merke til, og blitt leie av, alle pop-up-spørsmål om
godkjennelse før en går videre på en nettside. Dette er en konsekvens av den nye
personvernforordningen i EU, som også omfatter Norge. Denne får da også konsekvenser for
oss som driver i organisasjonslivet, og de kan bli ganske store hvis vi bryter loven.
Etter spørsmål fra flere organisasjoner så kan vi nå endelig tilby et kurs slik at en kan takle
dette på en enklere måte.

På dette kurset får du

• En innføring i hva en bør tenke på i forhold til GDPR-lovgiviningen i regionale
og lokale barne- og ungdomsorganisasjoner i en praktisk organisasjonshverdag.
• Vite hva må en tenke på.
• Vite hva kan som lagres, hvordan det skal lagres, og hva slags rutiner en må ha for
sletting av opplysninger.
• Om organisasjonen kaste gamle historiske bilder hvor en ikke sitter på en skriftlig
tillatelse til bildet.
• Vite hvordan skal personalia til deltagere på kurs og leire skal håndteres.
• Vite hvordan skal gamle medlemslister behandles.
• Noen gode eksempler på rutiner som sparer en for unødvendig mye jobb og byråkrati.
• Vite om mulige konsekvenser på brudd på lovgivningen.

Kurset passer for
Tillitsvalgte og ledere i regionale og lokale organisasjoner som på en eller annen måte sitter på
personopplysninger om medlemmer og deltagere på arrangement i regi av organisasjonen.

Kursholder
Stian K. R. Taraldset fra Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

Påmelding
Vi regner med at mange organisasjoner ønsker å melde på deltagere på dette kurset. For at
flest mulig organisasjoner skal få plass vil vi frem til 1. desember ha en begrensning på 2
personer pr organisasjon. Hvis dere ønsker å melde på flere gjør dere det, og da vil nummer 3
og utover få plass hvis det er ledige plasser etter 1. desember. Førstmann-til-mølla-prinsippet
gjelder.
Send navn og organisasjon til abur@online.no Merk påmeldingen med «GDPR»
Spørsmål? Ring ABUR på 90 52 80 91

