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GDPR – Implementering
Praktisk konsultation

KNEX erbjuder både enskilda kurser och skräddarsydda workshops eller komplett hjälp med genomlysning och
implementering av dataskyddsförordningen (GDPR).

Målgrupp: Kurser och konsultation avseende GDPR riktar sig till alla företag och organisationer,
samt privatpersoner som önskar lära sig mer om ämnet.
Plattform: Våra kursdeltagare får ett login till vår utbildningsplattform där kursplan, information
om innehåll i varje delmoment, kursmaterial och alla e-learningsessioner finns. Med e-learning
avses exempelvis föreläsningar, instuderingsmaterial och kunskapstester.

Innehåll, omfattning och pris

GDPR - Baskurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrund och inledning
Begrepp och definitioner
Behandling av personuppgifter
Den registrerades rättigheter
Grundläggande principer
Personuppgiftsincident
Personuppgiftsregister
Kunskapstest

GDPR - Fördjupning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repetition av grunderna i GDPR
Personuppgiftsregister
Personuppgiftsbiträde
Inbyggt dataskydd som standard
Hantering av e-post
Utveckling och praxis
Konsekvensbedömning
Dataskyddsombud
Kunskapstest

GDPR - Implementering
Innehållet anpassas efter behov men nedan
följer ett antal exempel:
• Workshop för styrelse och ledning
• GDPR-kurs för anställda via elearning, webinar eller fysisk träff
• Mallar och dokumentation
• Att KNEX implementerar GDPR i
verksamheten, inklusive komplett
dokumentation

Omfattning: Kursen sker helt online och
tar ca 30-45 minuter. Därefter görs ett
kunskapstest för erhållande av diplom.

Omfattning: Kursen sker helt online och
tar ca 30-45 minuter. Därefter görs ett
kunskapstest för erhållande av diplom.

Omfattning: Omfattningen styrs av ert
företags behov och önskemål.

Höstens priserbjudande: 400 kr
Ordinarie pris: 495 kr

Höstens priserbjudande: 400 kr
Ordinarie pris: 495 kr

Pris: På förfrågan

Vill du gå både GDPR Bas och Fördjupning erbjuder vi det för 700 kr som
hösterbjudande (ordinarie pris 800 kr). Samtliga prisuppgifter exklusive moms.

Anmälan
För anmälan till GDPR - Baskurs och GDPR - Fördjupning, gå till www.knex-ab.se och klicka på rubriken
”Försäkringshögskolan”, eller klicka här för att komma direkt till anmälningssidan och information om villkor.
För intresseanmälan och förfrågningar avseende GDPR – Implementering, kontakta Henrik Andersson via 070585 2723 eller henrik.andersson@knex-ab.se.
www.knex-ab.se – info@knex-ab.se

