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Fyraftensmøde 
 

GDPR – Hvor langt er du nået? 
 

NEMGDR – Bettina Kok & Klaus Enevoldsen 
 
 

Tid og sted: onsdag den 8. maj kl. 17.30 – 19.30 
Dansk Psykologforening Stockholmsgade 27, 2100 København 

  
Mødet er gratis. Der vil blive serveret snaks og drikke. 

 
 
Den nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, en forordning om at ensarte reg-
lerne om databeskyttelse på det europæiske marked. I Danmark havde vi allerede en relativt høj 
beskyttelse som følge af den gældende Persondatalov, men forordningen vil medførte yderligere 
stramninger, også for psykologer. Mange psykologer deltog I foreningen og andre aktørers kurser, 
for at lære de nye regler at kende. 
 
Nogle af de største ændringer, som persondataforordningen medførte, var de skærpede samtyk-
keregler, at offentlige myndigheder og visse private virksomheder skulle udpege en databeskyt-
telsesansvarlig, at bødeniveauet for brud mod databeskyttelsesregler blev meget højere end 
tidligere, og at der foreligger højere dokumentationskrav for hvordan man behandler data i sin 
klinik, herunder også at man skal informere relevante myndigheder om eventuelle brud på data-
sikkerheden. Mange psykologer oplever at det har været svært at navigere i de nye regler og 
krav til vores virksomheder, og efterlyser erfaringer med hvordan de skal handle i forbindelse 
med et eventuelt databrud. 
 
På mødet vil vi få besøg af Bettina Kok & Klaus Enevoldsen fra NEMGDPR, som vil gennemgå en 
case, hvor en privatpraktiserende psykolog oplevede et databrud, som skulle meldes til datatil-
synet. 
 
 
Bettina & Klaus vil efterfølgende introducere os til NEMGDPR, som er et let og overskueligt pro-
gram, der indeholder standard politikker og skabeloner tilrettet GDPR i privat psykologpraksis. 
 
På mødet vil der desuden være mulighed for at møde kolleger og drøfte og udveksle erfaringer 
med GDPR. 
 
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt. Tilmelding kan ske til: mette@psykolog-
mettevinum.dk 
 

Arrangør: DPSP v./Mette Vinum 
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