
P R O G R A M U P P L Ä G G :

13.00 Inledning med Monika och Anna.
Se programteman till höger.

13.30 Praktiskt pass. 
Vi testar metoder, engagerar oss i rundabordssamtal 
eller analyserar i Word Café.

15.00 Teoretiska pass med olika talare utifrån temat.
20-30 min per talare. Det kan vara juridiska eller 
praktiska ämnen relevanta för temat.

16.00 This keeps me up at night.
En deltagare får presentera ett dilemma eller något som 
känts tufft eller svårt. Det kan vara något juridiskt men 
lika gärna något som rör IT, kultur, styrning etc. Valet 
är helt fritt. 15 min presentation och därefter 45 min 
diskussion. Chatham Rules: det som sägs i rummet 
stannar där.

17.00 AW-mingel med vin/alkoholfritt och lättare tilltugg.

P R O G R A M I N F O :

Gruppstorlek: Max 12 personer per grupp. 
För 2021 planeras en grupp.

Pris: 15 000 kr exklusive moms för 2020. De som anmält sig till 2020 
års inställda program får tio procents rabatt vid anmälan senast den 
30 september 2020

Antal träffar: 3.

Plats: Sveavägen 20, Stockholm (uppgång Sergelgatan). 

Anmälan: gdprexcellence@harvestadvokat.se
Information om personuppgiftsbehandling i programmet finns på 
våra hemsidor www.harvestadvokat.se och www.passacon.se.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Anna Cumzelius, Harvest
anna.cumzelius@harvestadvokat.se
0761–25 76 00

Monika Wendleby, Passacon
monika.wendleby@passacon.se
0703–99 46 25

P R O G R A M T E M A N   2 0 2 1 :

15 april kl. 13–17: 
Culture eats strategy – hur får man organisationen att vilja GDPR?
• Hur påverkar kultur och ledarskapsarbetet?
• Hur når man medarbetardelaktighet? 
• Hur får man styrdokument att efterlevas? 
• Processkartläggning – en praktisk metod vi testar under träffen.

9 september kl. 13–17: 
But strategy is still important – hur styra rätt i GDPR-blindskären.
• Hur förhåller sig dataskydd till internrevision?
• Hur fungerar DSO:s övervakning och vilken är styrelsens roll?
• Hur kan GDPR kopplas till andra andra regelverk?

25 november, 13–17: 
When the shit hit the fan – hur hantera risker, IT-säkerhet och incidenter.
• Hur blir man en lärande sann organisation som ständigt förbättrar verksamheten?
• Värdet av att förbereda sig: Testa din organisation genom 

GDPR Inspection Readiness.

Tidpunkter är preliminära och kan komma att justeras. Definitivt besked om detta 
ges under augusti månad. Den 19 november 2020 kommer ett kostnadsfritt 
webbinarium att hållas i en fråga som är intressant utifrån programmet. Separat 
inbjudan till detta kommer senare.

G D P R  E X C E L L E N C E

Ett program för kvalificerade dataskyddsombud och dataskyddsansvariga som möjliggör nätverkande, utbyte av 
erfarenheter och lärande. Programmet riktar sig till den som redan har god juridisk och praktisk kunskap och nu vill 
borra djupare i juridik och annat som är relevant i arbetet, som hur man 
når ut med arbetet och jobbar riskbaserat.

Programmet kommer att ledas av Anna Cumzelius, advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå AB samt Monika 
Wendleby, kvalificerad jurist och partner på Passacon AB. Anna har mångårig erfarenhet 
av att arbeta med frågor relaterade till regelefterlevnad, intern styrning och kontroll samt frågor rörande dataskydd. 
Monika har stor erfarenhet av att arbeta både juridiskt och praktiskt med dataskyddsfrågor utifrån en gedigen 
kunskap inom management och verksamhetsutveckling. Monika har även skrivit flera böcker inom dessa områden. 
Både Anna och Monika har uppdrag som dataskyddsombud. De har även stor vana att leda utbildningar och 
workshops både tillsammans och var för sig. 
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