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KiEL tar over etter NYPE!
KiNS har inngått et samarbeid med København kommune og KS om pedagogiske
verktøy, for å gjøre kommune-Norge bedre i stand til å møte kravene i GDPR.
Nyskapningen heter KiEL, som er et akronym for KiNS e-læring.
Programmet bygger på to fundamenter:
1. København kommunes e-lærings-program for personvern og informasjonssikkerhet, som alle ansatte i København kommune skal gjennomføre
(riktignok på forskjellige nivåer).
2. KS sin e-læringsplattform KS Læring, som gjør at alle kommuner som bruker
denne plattformen kan få gratis tilgang til e-læringsmodulene.
K-en i KiEL kunne altså like godt stått for KS eller København, men KiNS kom med
initiativet og står for gjennomføringen, derfor altså KiEL for KiNS e-læring
De som var med helt til slutt på KiNS-konferansen i Tromsø, vet hva det gjelder.
KiEL består av 8 moduler som vil bli gjort tilgjengelig i KS Læring utover vinteren.
Bærum kommune er pilot, og vil bidra med kvalitetsikring.
Vi vil komme med mer info om dette utover høsten.

- Kanskje det viktigste kurset vi kan tilby!
Vi leser daglig om firmaer og offentlige etater som har blitt hacket. Også kommuner
er attraktive mål for fremmede stater og andre aktører. KiNS tilbyr derfor nå et kurs i
Grunnleggende sikkerhetstesting, som gjør kommuner i stand til selv å teste hvor godt
de har sikret tjenestene som de eksponerer på Internett. Vår kursholder Roy Allan
Hansen mener dette kanskje er det viktigste kurset KINS tilbyr. Dette er kunnskap alle
kommuner bør ha, for alle kommuner blir angrepet. Så send dette videre til rette
vedkommende i din kommune, og skynd dere å melde dere på!
Kurset egner seg også bra som en forberedelse til å bli med på et masterclass kurs
senere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne må ha med PC.
Meld deg på kurset om Grunnleggende sikkerhetstesting 12. september her.

KINS-tech på Gjøvik 22.-23.oktober
KINS-tech 2018
Gjøvik 22.-23. oktober!
Sikre deg en plass –
meld deg på!

KINS er nå i full gang med å planlegge en ny konferanse - KINS-tech - for alle som har
interesse for teknologi. Målgruppa er f.eks. IT-sjefer, IT driftspersonale, IT-kontakter på
skoler, de som jobber med velferdsteknologi, sikkerhetsansvarlige, og alle andre som
har kunnskap om og interesse for IT-teknologi. Rammen rundt det hele blir selvsagt ITsikkerhet, og hvordan vi kan gjøre kommunene bedre.
I tillegg til dyktige kommuneansatte har Microsoft, Checkpoint, Data Equipment, NorSIS
med flere sagt de vil bidra. Arrangementet blir 22.-23. oktober. Stedet blir Quality Hotel
Strand på Gjøvik. KINS lover et meget interessant program, og som alltid et veldig
hyggelig faglig og sosialt samvær om kvelden.
Les mer og meld deg på KINS-tech 2018 her!

Ferskt personvernombud?
Meld deg på workshopen i GDPR 12. september! Se kursplanen på side 2.

SEMINAR I NARVIK 9. OKTOBER

SIDE 2

NYHETSBREV FOR KINS

I samarbeid med Narvik kommune arrangerer KINS et nytt seminar i
Narvik 9. oktober, som et ledd i sikkerhetsmåneden oktober.
På agendaen står bl.a. disse punktene:

Meld deg på seminar i
Narvik 9. oktober!

-

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet - Tillit og personvern - hånd i hånd!

-

Hva kan du forvente av et helt nytt personvernombud?

-

Fra artikler og fakta-ark til praktisk personvern?

-

Robotteknologi i et personvernperspektiv

-

Kommunens første robot praktiske konsekvenser

-

Les mer og meld deg/dere på seminaret her.

KINS KURSKALENDER HØSTEN 2018
Dato

Kurs

30-31. august

Hendelseshåndtering og
digitale bevis (masterclass)
Grunnleggende
sikkerhetstesting (NYTT!)
GDPR workshop, del 1

12.
september
12.
september
13.
september
24-25.
september
9. oktober
22-23.
oktober
26-27.
november
26-27.
november
10-11.
desember

Ant
dager
2

Pris
medlem
2800 kr

1

1800 kr

1

1600 kr

GDPR workshop, del 2 (NYTT!)

1

1600 kr

Beskyttelse av trådløse nettverk
(masterclass)
Seminar i Narvik

2

2800 kr

1

Gratis

KINS-tech, teknisk konferanse
(NYHET!)
Beskyttelse av trådløse nettverk
(masterclass)
Styringssystem for
informasjonssikkerhet workshop
(NYTT!)
Hendelseshåndtering og
digitale bevis

2

1900 kr

2

2800 kr

2

2800 kr

2

2800 kr

Trenger du maler for
Databehandleravtaler?

Link til
arrangementet
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding her
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding
Info og
påmelding

Sted
Sandvika
Sandvika
Sandvika
Sandvika
Sandvika
Narvik
Gjøvik
Sandvika
Sandvika

Sandvika

KiNS minner om at du kan laste ned maler for Databehandleravtaler fra KINS sine
sider som er kompatible med GDPR. Den ene malen er nå også er oversatt til
engelsk.
Last ned malene herfra:
https://kins.no/2018/06/last-ned-maler-for-databehandleravtaler/

ICONFIRM – nytt bedriftsmedlem!
KiNS er glad for å ha fått et nytt spennende firma som medlem!

ICONFIRM
– Nytt medlem

ICONFIRM er et uavhengig RegTech selskap, som er dedikert til personvern.
Flere KINS-kommuner vet at de har løsninger for adminstrasjon av samtykker, men de
har mer enn det. Les mer på www.iconfirm.eu
Med utgangspunkt i teknologi fra Nordens ledende samhandlingsplattform innen
privat helse har ICONFIRM utviklet en skreddersydd programvare som på en enkel
måte kan hjelpe også kommuner med å møte kravene til personvern og
databehandling som stilles av EUs General Data Protection Regulation (GDPR).
Priser fra NOK 750,- pr måned. Ta kontakt med Øystein Werner,
personwerner@iconfirm.eu, mobil 98265807 for mer informasjon.

