Kurs i Juridik
Inbjudan till praktisk fördjupningsdag om
personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) även med
molntjänster och överföringar till tredje land
EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska
tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och
offentlig verksamhet, även om det finns vissa skillnader.
Dataskyddsförordningen kräver att ett PuB-avtal upprättas skriftligt – vad måste och
vad bör man tänka på? Hur kommer regelverken att vara när det gäller att överföra
personuppgifter till tredje land? Vad måste kunder och leverantörer tänka på?
Dagens personuppgiftslag (PUL), personuppgiftsförordning (PUF) och
Datainspektionens föreskrifter kommer att upphöra. Vad är det för typ av åtgärder och
rutiner m.m. som ska vara på plats den 25 maj 2018 för att leva upp till regelverken på
nämnda områden? Vad behöver vara klart först?
Till dataskyddsförordningen kommer ny svensk kompletteringslagstiftning och ändringar i
många svenska författningar. Vilka delar av förordningen avseende PuB-avtal och
tredjelandsöverföringar ska egentligen tillämpas direkt av enskilda, företag, myndigheter och
Datainspektionen precis som om bestämmelserna hade funnits i svensk författning? Och när
ska man egentligen in i svenska kompletteringslagstiftningen? Finns det bestämmelser i
svensk lagstiftning som påverkar de berörda områdena?
Tid och plats
Stockholm
Onsdagen den 16 maj kl. 9.15–16.45 på Kungstornen konferens, Kungsgatan 33

Kursinnehåll
Vid seminariet kommer kursledarna att berätta om de viktigaste nyheterna och förändringarna i den
omfattande dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag på de berörda områdena
och även förmedla andra viktiga bestämmelser i de nya regelverken som har ett samband med PuBavtal och tredjelandsöverföring.
För att kunna ge en samlad, systematisk och sammanfattande bild av vad förordningen kräver på
kursens områden har vi bl.a. delat in det viktigaste i olika moduler med tydliga hänvisningar till DSF
och förslaget till dataskyddslagen om det är aktuellt samt gjort jämförelsetabeller på berörda
områden mellan personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen med vissa hänvisningar. Även en
specialkonstruerad tabell mellan bl.a. förordningens alla artiklar och skäl på de berörda områdena
kommer att delas ut. Allt för att underlätta övergången till de nya regelverken.
Behandling av lathundar som t.ex. olika tabeller m.m. varvas med genomgång av regelverket på
området.

Punkter ur programmet bl.a.
I samtliga punkter ingår även hur Dataskyddsutredningen föreslår att den svenska dataskyddslagen
ska komplettera förordningen bestämmelser på berörda områden – om det finns sådana.
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Vilka utökade skyldigheter får personuppgiftsansvariga (PuA) respektive personuppgiftsbiträden
(PuB) genom dataskyddsförordningen?
Hur kan den personuppgiftsansvarige respektive personuppgiftsbiträden visa att de uppfyller
dataskyddsförordningens krav?
Hur är regleringen när det gäller skadestånd till de registrerade?
Vad innebär solidariskt skadeståndsansvar?
Vilka klausuler måste ett personuppgiftsbiträdesavtal innehålla?
Vad måste man tänka på respektive vad bör man tänka på när det gäller
personuppgiftsbiträdesavtal?
Diskussioner om olika klausuler i personuppgiftsbiträdesavtal
Hur vet man om ett personuppgiftsbiträdesavtal antingen är PuA-vänligt eller PuB-vänligt?
Vad innebär gränsöverskridande personuppgiftsbehandling?
Vilken tillsynsmyndighet blir den ansvariga respektive den berörda?
Hur är den rättsliga strukturen när det gäller förordningens bestämmelser om överföring av
personuppgifter till tredje land?
Vilka är skillnaderna i jämförelse med dagens reglering och vilka övergångsbestämmelser finns
det?
Vad säger EU-rätten om vilket lands avtal som ska tillämpas?
Vad har Datainspektionen sagt om personuppgifter, molntjänster och PuB-avtal?
Vad behöver man ha kontroll på när det gäller IT-säkerheten i dessa sammanhang?
Vilka skillnader finns det för den offentliga sektorn respektive den privata sektorn när man anlitar en
molntjänstleverantör?
Vilka är de särskilda problemen med informationshantering vid nyttjande av molntjänster?
Vilket handlingsutrymme har den svenska lagstiftaren på de berörda områdena?
Hur är det med de administrativa sanktionerna för de personuppgiftsansvariga respektive
personuppgiftsbiträden om inte regelverken följs?
Vilka rättsfall finns det från EU-domstolen och som fortfarande är aktuella när det gäller PuB-avtal,
tredjelandsöverföringar och molntjänster?

För vilka gäller kursen
Kursen är för er som i dag behöver eller kommer att behöva känna till regelverken ang. behandling av
personuppgifter på de berörda områdena eller är personuppgiftsombud eller blir dataskyddsombud
från den 25 maj 2018. Den är även för jurister vid statliga myndigheter, kommunjurister, biträdande
jurister, advokater, bolagsjurister, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen i företag och övriga
intresserade som berörs av kursinnehållet såsom inköpare, anbudsansvariga och konsulter. Kursen är
även för organisationer som t.ex. fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Kursen ger 6,5 timmar
till Advokatsamfundets årliga utbildningskrav om 18 timmar.

Kursledare
Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare på Advokatfirman Carler och dataskyddsexpert med
över 15 års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud, konsult för företag, myndigheter och
organisationer samt att föreläsa rörande dataskyddsfrågor, personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar. Karl-Fredrik deltar löpande som kursledare vid
Datainspektionens utbildningar rörande personuppgiftslagen för personuppgiftsombud. Karl-Fredrik är
även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som jobbar ideellt med kompetensutveckling
av personuppgiftsombud.

Christina Hansson, arbetar med juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult där hon är
verksam bl.a. som föreläsare om bl.a. dataskyddsförordningen, producent av juridiska kurs- och
arbetsmaterial m.m. för advokatbyråer, patentbyråer och företag i näringslivet m.fl. Hon arbetar även
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med Sveriges Rikes Lag (lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina har över 20 års
erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt och är bl.a. väl insatt i både
svensk och EU-rättslig lagstiftningsprocess.

Hålltider
9.00–9.15 Registrering samt kaffe/te och smörgås
9.15 Kursstart
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Fortsättning
14.30–14.50 Kaffe/te och fika
14.50–16.45 Fortsättning
16.45 Kursdagen avslutas

Avgift
Avgiften är 7 400 kr (exkl. moms) inkluderande en pärm med omfattande dokumentation och
lathundar, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Vid tre deltagare eller fler från samma
juridiska enhet lämnas 20 % rabatt på kursavgiften för samtliga deltagare. Faktura på kursavgiften
kommer att erhållas i samband med anmälan.

Anmälan
Du anmäler dig vänligen snarast, allt för att underlätta vår planering av bl.a. dokumentationen, dock
senast 7 arbetsdagar före respektive kursstart.
Anmäl dig genom att fylla i och skicka in formuläret på vår hemsida www.kursijuridik.se.
Kurs i Juridik används som varumärke men det är Advokatfirman Carler, org. nr. 556641-0212, som
arrangerar dessa kursdagar. Anmälan är bindande men du får gärna skicka annan person i ditt ställe –
om du skulle få förhinder. Du får en bekräftelse via e-post efter att du har anmält dig. Observera att
anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan kan ske i mån
av plats.

Kontakt
Vid frågor om anmälningar etc., kontakta kurssamordnare Sophia Geschwind, e-post:
sg@kursijuridik.se, telefon: 08-522 532 00
Vid frågor om kurserna såsom innehåll, material, internkurser etc., kontakta Karl-Fredrik Björklund,
070-668 47 40, e-post: kfb@carler.se eller Christina Hansson 070-530 40 64, e-post:
tina@livstraden.se.

Varmt välkommen!
Kurs i Juridik. Kungsgatan 30, 2 tr. Stockholm. Tel 08-522 532 00

