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UR INNEHÅLLET 
 Information och personlig integritet – hur begreppen överlappar och särskiljer sig
 Säkerhet som en del av GDPR – begrepp som personuppgifter/behandling, grundläggande principer, 
personuppgiftsansvar/biträden, krav på säkerhet, hantering av incidenter och konsekvensbedömningar, 
amerikanska leverantörer och andra överföringar till tredje land, inbyggt dataskydd och dataskydd som 
standard
 Offentlighetsprincipen och GDPR: hur fungerar offentlighetsprincipen och GDPR, sekretess och tystnadsplikt
 Krav på säkerhet enligt offentlighets- och sekretesslagen – förvaring, till exempel i molntjänster, delning av 
information internt och externt
 Några andra lagar som rör säkerhet för offentlig sektor: NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen (bland annat 
vilka omfattas, skyldigheter, förebyggande arbete och incidenter)

Monika Wendleby, Jurist, managementkonsult, partner, Passacon
Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig 
erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regeringskansliet. Monika har haft flera 
roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år har 
arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor i bland annat 
som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker och just nu håller hon på att skriva en digital 
lagkommentar till NIS-förordningen.

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE PÅ VÅRA KURSER
”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar”

”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen”

”Bra med fokus på praktisk tillämpning”

abilitypartner  kurser & utbildningar

KURSLEDARE



Att informationssäkerhetsarbete är rättsenligt är A och O när det 
handlar om att hantera känslig information och detta ställer stora 
krav på dig som arbetar med IT-säkerhet i din organisation. I och 
med digitaliseringens snabba utveckling ökar ständigt kraven på 
tillgänglighet, integritet samt skydd vilket gör arbetsuppgifterna 
alltmer komplexa och riskfyllda.

Under kursen Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur 
du implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet får du 
uppdatera dig kring senaste rättpraxis inom informations-
säkerhet och informationshantering samt lära dig mer om 
hur du praktiskt implementerar detta i det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet.

Ur innehållet

• Information och personlig integritet – hur begreppen överlappar 
och särskiljer sig

• Säkerhet som en del av GDPR – begrepp som personuppgifter/
behandling, grundläggande principer, personuppgiftsansvar/
biträden, krav på säkerhet, hantering av incidenter och 
konsekvensbedömningar, amerikanska leverantörer och andra 
överföringar till tredje land, inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard

• Offentlighetsprincipen och GDPR: hur fungerar 
offentlighetsprincipen och GDPR, sekretess och tystnadsplikt

• Krav på säkerhet enligt offentlighets- och sekretesslagen – 
förvaring, till exempel i molntjänster, delning av information 
internt och externt

• Några andra lagar som rör säkerhet för offentlig sektor: NIS-
lagen och säkerhetsskyddslagen (bland annat vilka omfattas, 
skyldigheter, förebyggande arbete och incidenter)

• Säkerhetsaspekter vid upphandling

• Företagshemligheter och avtalsenlig tystnadsplikt

• Cybersecurity Act

HÅLLTIDER UNDER KURSEN

12:30  Kursen inleds
14:20  Paus för fika och nätverkande
16:30  Avslutning
 
Två kortare bensträckare erbjuds
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Monika Wendleby 
Jurist, managementkonsult, partner 
Passacon 

Monika Wendleby är kvalificerad jurist med en bred erfarenhet av offentlig sektor. Hon har bland annat en mångårig 
erfarenhet som rådman och kammarrättsråd i förvaltningsdomstol och från regeringskansliet. Monika har haft flera 
roller i olika statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bokföringsnämnden och Migrationsverket. Under senare år 
har arbetet främst rört dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt ett stort antal kunder med olika GDPR-frågor i bland 
annat som dataskyddsombud. Hon har också skrivit ett antal GDPR-böcker och just nu håller hon på att skriva en 
digital lagkommentar till NIS-förordningen.

Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra 
individers och organisationers förmåga att hantera förändring, 
växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och 
din organisations utvecklingsbehov kan vi kontinuerligt erbjuda 
kurser, utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet 
och stärker verksamheten. Ability Partner arbetar utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 

För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se  
eller 08-694 91 00.
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ARRANGÖR
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet 
om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
2 februari 2022 | STOCKHOLM

Pris
3.990 kr exkl. moms.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person

Kurskod: OFF1633

SÄKERHETSJURIDIK – REGLER OCH DIREKTIV OCH HUR MAN  
IMPLEMENTERAR DEM I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET

Begränsa
t  

antal plats
er  

– anmäl dig  

redan idag
!GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN

 Få insikt i information- och personlig integritet och hur  
 begreppen överlappar och skiljer sig

 Uppdatera dig kring offentlighetsprincipen och GDPR  
 kopplat till informationssäkerhetsarbetet

 Tal del av säkerhetskraven gällande molntjänster och delning  
 av information

 Öka dina kunskaper om andra lagar som rör säkerhet för  
 offentlig sektor som NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen

 Lär dig mer om hur du stärker säkerheten i molnbaserade, digitala  
 och uppkopplade produkter, processer, system och tjänster utan att  
 hämma möjligheterna som digitalisering för med sig

 Lyssna till säkerhetsaspekterna vid upphandling, företagshemligheter  
 samt avtalsenlig tystnadsplikt


