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SISTE GDPR WORKSHOP 7. MAI!
Fram til nå har over 200 kommuneansatte vært med på praktiske GDPR
workshoper, ledet ar erfarne sikkerhetsfolk fra Bærum kommune.
Gjennom gruppe-øvelser og diskusjoner har deltakerne fått et nærere
forhold til hva forskriften egentlig betyr for oss i kommunesektoren.
Workshopene har fått veldig gode tilbakemeldinger, og flere av
deltakerne har i etterkant arrangert egne workshoper i sin kommune.
Nå som GDPR er utsatt til 1. juli betyr det at vi har noen uker ekstra til å
jobbe før den nye loven trer i kraft.

I dette nummeret:
1

Meld deg på Workshop 7. mai!

1

Husk KINS konferansen!

1

Kurs i hendelseshåndtering

2

Mal for databehandleravtaler

2

Husk KiNS filmene!

2

Månedens tilbud fra Attensi

Det er fortsatt mulig å melde seg på den siste workshopen som KiNS har
planlagt. Den er satt opp på Kunnskapssenteret i Sandvika mandag 7.
mai. Det er fortsatt noen ledige plasser, så det er bare å kaste seg rundt
og melde seg på. Ta med deg kollegaer, og bli inspirert til bli «compliant»
med de nye reglene!
Les mer og meld deg på her! Dette er siste sjanse til å bli med!

KINS KONFERANSEN I TROMSØ 12.-13. JUNI
Vi minner om den store KiNS konferansen i Tromsø 12.-13.juni.
Påmeldingene strømmer på, og det er nå snart fullt på konferansehotellet.
Så vil du ha plass der må du være rask på labben! Vi jobber selvsagt for å
finne gode alternativer når hotellet nå snart blir fullt, så dette blir bra uansett.
Programmet vil bli ferdigstilt om kort tid, og blir da distribuert til alle som får
dette nyhetsbrevet.

Allerede over 140 påmeldte
på KiNS konferansen 2018
Meld deg på nå du også, og
få rom på konferansehotellet
Clarion The Edge!

Husk også å delta på PreKINS om kvelden mandag 11. juni. Det er i år så
mange av våre bedriftsmedlemmer som ønsker å holde foredrag at det blir to
parallelle spor; et «teknisk» og et mer «strategisk». Dermed kan du som
deltaker veksle mellom mange interessante foredrag før vi sammen tar oss en
pizza og noe å drikke utover kvelden.
Meld deg på KiNS konferansen 2018 her!

KiNS KURS OM HENDELSESHÅNDTERING
Vet du hvordan du skal
håndtere sikkerhetshendelser?

GDPR setter nye og strengere krav til hvordan kommunene skal reagere på
sikkerhetsbrudd. 72-timers regelen gjør at man må ha etablert rutiner og
tenkt gjennom hva man skal gjøre før hendelsene inntreffer.
Dette 2-dagers kurset tar for seg rutiner rundt hendelseshåndtering, samt
hvordan man bør sikre «digitale bevis» på hva som har skjedd. Kurset er
teknisk rettet, og det anbefales derfor gode PC-kunnskaper og interesse for
å dykke litt ned i materien. Vi får også besøk av politiet som forteller hvordan
kommunene kan anmelde sikkerhetsbrudd, hvis det blir aktuelt.
Meld deg på kurset her – og vær bedre forberedt på GDPR kravene!
Kurset går i Sandvika 7.-8. juni, i Kunnskapssenteret i Sandvika.

SIDE 2

NYHETSBREV FOR KINS

MAL FOR DATABEHANDLERAVTALE
Datatilsynet kommer ikke til å lage noen ny mal for databehandleravtale
som tilfredsstiller GDPR. KiNS er derfor i en prosess for å se på andre maler
som vi kan anbefale våre medlemmer å bruke.

NYPE WORKSHOP en praktisk oppfølging
til NYPE kursene

KiNS kommer tilbake til dette i løpet av mai.
KiNS jobber også for å få en bedre forståelse av hva DPIA egentlig er, og
hvordan det skal gjøres. Heller ikke her kan vi forvente noen mal fra
Datatilsynet, så kommunene må finne veien selv. Hvis noen allerede mener å
ha gode rutiner og maler for DPIA må de gjerne si fra til post@kins.no så kan
KiNS formidle dette til andre medlemmer.

HUSK KiNS FILMENE!
Velkommen til
Kongsbergregionen IKT
som nytt medlem!

Husk at alle KINS filmene nå ligger på YouTube.
Du kan finne filmene her, eller du kan søke etter «foreningen KiNS» på
YouTube, så vil du finne de.
KiNS er nå i dialog med København kommune, for å undersøke om de har
flere filmer eller annet materiale som egner seg for fornorsking. Det er jo
København som stod bak de filmene som KiNS fikk fornorsket i fjor.

MÅNEDENS TILBUD FRA ATTENSI
KiNS medlem Attensi ønsker å gi alle KiNS-medlemmer 40%
rabatt på Attensi GDPR Training!
Attensi er et norsk selskap lokalisert i Forskningsparken i Oslo, som er eksperter
på å lage effektive opplærings- og treningsprogrammer basert på simulering
og spillteknologi.
Attensi GDPR Training er en kompetanseapp der alle kan tilegne seg
basiskunnskap om GDPR ved å trene på en smarttelefon. Appen er
kategorisert i relevante moduler, og man spiller seg til kunnskap ved å svare
på spørsmål om GDPR og personvern. Etter hvert som du spiller øker
kunnskapen og du oppnår flere poeng. Man kan også teste kunnskapen
man tilegner seg i simulerte oppgaver. Underveis støttes man av en
omfattende wiki med relevant informasjon om GDPR og henvisning til andre
ressurser.Appen er relevant for alle som er i befattelse med
personopplysninger vedrørende kommunenes innbyggere eller egne
ansatte.
Alle medlemmer av KiNS får 40 % rabatt på Attensi GDPR Training:




Veiledende lisenspris: kr 350,- pr bruker/år
Lisenspris til medlemmer av KiNS: kr 210,- pr bruker/år
Prisen forutsetter kjøp av minst 40 lisenser.

Ved andre volumer, ta kontakt med Kim Grythe (kim.grythe@attensi.com, tlf:
905 66 078).
Sjekk gjerne www.attensi.com for andre typer treninger de kan levere.

