
Dataskyddsombud - den nya yrkeskåren 
  
Dataskyddsombud är en ny spännande yrkesår som introducerades 
tillsammans med GDPR den 25 maj.

Ett dataskyddsombud arbetar liknande en ekonomisk revisor, fast 
med fokus på organisationens behandling av personuppgifter. 
Dataskyddsombudet ska rapportera till organisationens högsta beslutade 
organ, ha yrkesmässig kunskap och få de resurser som krävs för att kunna 
genomföra sitt uppdrag. Det får ej påverkas i sitt yrkesutförande och får ej 
drabbas av sanktioner.I Sverige finns tusentals aktiva dataskyddsombud, 
med olika bakgrund och yrkeskvalifikationer.

Målgrupp

Denna utbildning är till för dig som arbetar eller planerar att arbeta som 
dataskyddsombud. Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du 
tidigare arbetat med juridik, informationssäkerhet eller IT-säkerhet.

Patrik Jonasson är VD och expert dataskydd (GDPR), 
informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Patrik är VD och grundare av IT-Säkerhetsbolaget och har 
jobbat över 15 år i IT och informationssäkerhetsbranschen.
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Dataskyddsombud

Dataskydd – en historisk tillbakablick

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter

Vad är ett dataskyddsombud?
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TIDER

Vi skräddarsyr även  

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 5 490:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 990:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanovaacademy.se eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

 09:00 Kursstart 
 10.40 Förmiddagsfika 
 12.00 Lunch 
 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

Dataskyddsombud

INNEHÅLL

•  Dataskydd – en historisk tillbakablick 

•  Grunderna i GDPR 

•  Vad är ett dataskyddsombud? 

•  Dataskyddsombudets arbetsuppgifter 

•  Workshop – genomföra en riskanalys 

•  Grupparbete – hantering av en personuppgiftsincident 

•  Kunskapsprov 

•  Sammanfattning
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