Fra arbeidstittel til prosjektlogo
I en arbeidsgruppe er det ofte viktig å ha
en kjapp tittel for et prosjekt. Ofte blir
det forkortelser – slik som her – NYPE.
Når så akronymet passer godt til
innholdet, da er veien kort til
å føre ut metaforen i full
blomst: Nype kan være en
sur frukt å spise, men
den er det sunneste
du kan få for kroppen – slik som
personvern er
for organisasjonen.

KiNS drar på Norgesturné med sine beste venner
for å gjøre alle landets kommuner og fylkeskommuner bedre i stand til å møte de krav og forpliktelser
som ligger i den nye personopplysningsloven.
Datatilsynet, Direktoratet for e-helse, KS, Senter for
IKT i Utdanningen og Difi blir med på en 16-dagers
”road-trip” fra Kristiansand i sør til Alta i nord.
KS er den fiansielle støttespiller i prosjektet. Kun
en administrativ egenandel på kr 800 for kurset. Er
din kommune KiNS-medlem, er kurset gratis (sjekk
her)!
Reise og opphold dekkes av deltakerne.
Etter avtale med rådmennene i Troms, starter
vi i Tromsø allerede 7.-8. november som ”pilot”.

KS Region(er)
Region Nord
Regionene Øst
Region Vest
Region Sør
Region Midt
Region Nord
Region Nord
Regionene Øst

Meld på...:
Tromsø
Gardermoen
Bergen
Kristiansand
Trondheim
Bodø
Alta
Gardermoen

Dato
7.-8. november
11.-12. desember
8.-9. januar
15.-16. januar
8.-9. februar
14.-15. februar
12.-13. mars
19.-20. mars

Deretter går det slag i slag slik som vist i tabellen
nedenfor. Vær obs på påmeldingsfristene!
Hvem bør delta? Rådmannen bør minst delta på
dag 1. Alle kommuner må ha personvernombud fra
mai 2018. Disse bør delta på begge dager sammen
med informasjonssikkerhetsansvarlig, ansvarlige
for og/eller nøkkelpersoner på dokumentsentre,
systemansvarlige for de enkelte sektorene og HR
samt andre som har roller innen informasjonssikkerhet og personvern.
For mer info og påmelding, se www.kins.no. Skal
du bestille hotell, har vi lagt en link til dette også i
påmeldingsskjemaet, husk å bruke bookingkode.
Men dette haster; det kan fort bli trangt!

Påmld.frist
5. oktober!!
26. oktober
3. november
10.november
7. desember
12. desember
11. januar ’18
18. januar ’18

Konferansehotell
Clarion Aurora
Clarion Oslo Airport
Clarion Admiral
Clarion Ernst
Scandic Solsiden
Scandic Bodø
Scandic Alta
Clarion Oslo Airport

Rom Book.kode
1 250 1KINS-CH
990 2KINS-CH
920 3KINS-CH
792 4KINS-CH
1 150 BKIN080218
1 390 BKIN140218
1 290 BKIN120318
1 150 8KINS-CH

Fristene må overholdes i henhold til avtaler med hotellene. Vær derfor rask med å melde deg og dine kolleger på!

Dag 1 - hva må vi gjøre?

Hva er personvern, Datatilsynet og det nye regelverket
ªªKort om grunnleggende personvern
ªªKort om Datatilsynet
ªªPraktisk om det nye regelverket

Grunnleggende jus

ªªGrunnkrav
ªªRettslig grunnlag og nytt om samtykke
ªªLikheter og forskjeller fra dagens regelverk

Rettigheter

ªªInnsyn, informasjon og åpenhet
ªªRetting og sletting
ªªAutomatiserte avgjørelser
ªªDataportabilitet
ªªRetten til å motsette seg eller begrense behandling

Ansvarlighet, systematikk og informasjonssikkerhet
ªªInternkontroll og behandlingsoversikt
ªªInformasjonssikkerhet og risikovurdering
ªªAnsvarlighet
• Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
• Forhåndsdrøftelser
• Avvikshåndtering
• Innebygd personvern

Dag 2 - hvordan gjør vi det?

Presentasjon av sektorene i et informasjonssikkerhetsperspektiv
Hva er informasjonssikkerhet?
Krav til sikkerhet i helse- og omsorgssektoren
ªªHva er og hvorfor sikre helseopplysninger?
• Systemer og utfordringer
• Sekundærbruk /gjenbruk/helseregister
ªªUtvalgte emner
• Velferdsteknologi
• Sky
• Deling av helseopplysninger

Styringssystem og internkontroll

ªªHva er et styringssystem? Med eksempler
ªªAvvikshåndtering
ªªBehandlingsoversikt
ªªDokumenter i styringssystemet
ªªPraktiske oppgaver
• Dilemmatrening

Krav til sikkerhet i skolesektoren

ªªInnledning – Behov for info.sikkerhets, systemer, utfordringer
ªªTilsyn fra Datatilsynet

Personvernombud etter nytt regelverk

Risikovurderinger

Kort om andre nyheter og spørsmål

Databehandleravtaler
Oppsummering inkludert uhøytidelig kunnskapskonkurranse

ªªRolle (uavhengighet, organisering)
ªªOppgaver
ªªBransjenormer og nettverk
ªªEuropeiske organer og samarbeid
ªªHer finner du mer informasjon

ªªRisikovurdering – praktisk case
• gjennomføres fra plenum med løpende overgang til spontane grupper

• Registrering fra kl 08:30 - Kursstart begge dagene kl 09:00 - Slutt kl 15:30 • Dagene varieres med kunnskapsformidling og praktisk oppgaver •
• Middag på hotellet kvelden dag 1 - kryss av ved påmeldingen (pris: se påmeldingsskjemaet) • Programmet kan endres uten foregående varsel •

Husk KiNS-konferansen i Tromsø 12-13. juni 2018. Sett av dagene allerede nå!

