Kære frikirke, I er inviteret til en kursusaften, som vil introducere jer til reglerne for den nye
persondataforordning, som træder i kraft 25. maj 2018. En ordning, som der er digre bøder for ikke at
overholde.
En del stof er "gammel vin på nye flasker", men der er også en masse nyt, som alle organisationer skal
forholde sig til. Det er ikke en revolution men en evolution. Forordningen lægger stor vægt på ansvarlighed
og klare rutiner i forhold til at håndtere oplysningspligten overfor den registrerede.
ISOBRO afholder, I samarbejde med Frikirkenet, kursus / arbejdsaften følgende steder i tidsrummet 17.00 ‐
21.00:
 21. November: Kirken i Kulturcenteret, Drejervej 15, 2400 København NV
 22. November: Kolding internationale højskole, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding.
 23. November: AMC Aalborg menighedscenter, Gasværksvej 5 9000 Aalborg
 (22. Januar: Nexø frikirke, Købmagergade 27C, 3730 Nexø – separat tilmelding og pris. Hør Hasse på
hassefalk@icloud.com)
Prisen er 150 kroner per person, hvis jeres kirke er medlem af FrikirkeNet. Ellers er prisen 300 kroner per
person inkl mad og forfriskning. I betaler kontant eller med mobilepay på selve kursusdagen.
Tilmelding til ni@isobro.dk senest den 11. november – husk at angive hvilken kursusaften du melder dig til.
Følgende medarbejdere i jeres organisation, kan med fordel deltage i kurset:
Leder/præst, administrator/sekretær, it‐ansvarlig, børnekirke leder, etc.
I løbet af aftenen, vil de grundlæggende principper i forordningen blive gennemgået. Områder, som vil blive
behandlet, vil fx være;












Hvilke personoplysninger behandler I?
hvilken information giver I de registrerede?
Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger?
Hvordan indhenter I samtykke?
Behandler I personoplysninger om børn?
Hvad skal I gøre ved brud på datasikkerheden?
Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it‐systemer?
Hvem er ansvarlig for databehandlingsspørgsmål i jeres organisation?
Driver I virksomhed i flere lande?

Informationerne vil blive formidlet i et ikke juridisk sprog, så alle kan være med og der vil være god plads til
spørgsmål undervejs. Aftenen er målrettet mod frikirker, men alle må naturligvis gerne deltage.
Dataforordningen er en ret omfattende indgriben i vores persondata håndtering. Og der bliver virkelig sat
trumf på: Den mindste bøde er fremover på 2 % af virksomhedens årsomsætning ELLER 10 mio. euro.
Overtræder man rettighedsreglerne er det dobbelt op!
ISOBRO benytter desuden gerne anledningen til også at tage en kig på gaver og løbende ydelser, hvis I har
spørgsmål til det.
Vel mødt
Mikael
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