
Utbildningspaketet i GDPR
Ligger GDPR som ett orosmoln i din ryggsäck? Du är inte ensam. 
Många företagare sitter i din situation, inte minst inom din bransch. 

Tillsammans med företag inom er bransch så konkre-
tiserar vi vad GDPR innebär för er verksamhet och vad 
du behöver tänka på. Vi följer upp utbildningen med två 
workshoptillfällen ute i er verksamhet där vi 
tillsammans med våra experter påbörjar implementer-
ingen av GDPR. 
 
Vårt GDPR-paket ger er möjlighet att snabbt och 
smidigt påbörja resan mot att uppfylla de krav data-
skyddsförordningen ställer på de rutiner och system ni 
använder.

Vi på Lexicon vill att du ska känna dig lugn och trygg 
i hur du implementerar GDPR i din organisation. Vi 
har därför tagit fram ett utbildningspaket i GDPR som 
hjälper dig att kvalitetssäkra er implementering av 
GDPR.  
 
GDPR-paketet innehåller enkla och smidiga mallar 
som vi på Lexicon har arbetat fram. För att ge mallarna 
ett innehåll behöver du ha en del kunskaper om vad 
GDPR innebär för dig och din organisation. Vi har därför 
arbetat fram ett unikt utbildningskoncept tillsammans 
med en erfaren jurist som är specialiserad inom person-
uppgiftshantering och en expert inom IT-drift. 
 

Anmäl dig redan i dag!
Antalet platser är 

begränsade

Innehåll dag 1: 
•	 Grundläggande regler om personuppgiftshantering. 
•	 Introduktion till dataskyddsförordningen. 
•	 Vad skiljer den nya förordningen från PuL?  
•	 Tekniska och juridiska verktyg för anpassning till 

förordningen. 
•	 Gruppövningar.

Innehåll dag 2: 
1 timmes workshop hos ditt företag med vår jurist som 
är specialiserad inom personuppgiftshantering.

Innehåll dag 3: 
1 timmes workshop hos ditt företag med vår expert på 
IT-drift med fokus på den nya dataskyddsförordningen.

Utbildare: 
•	 Ralf Lyxell, som har mer än 15 års erfarenhet av 

affärs-juridisk rådgivning. 
•	 Stefan Söderlind, 20 års erfarenhet av IT-säkerhet 

och arbetar sedan 7 år tillbaka med IT-drift. 

När: 
13 september, kl 09:00 – 16:00 inkl.  gemensam lunch 
och fika. Workshoptillfällena bokas in med respektive 
företag efter ni har anmält er till utbildningen.

Var:
Lexicon, Tingvallagatan 1A, 652 24 Karlstad 

Pris: 
19 990 kr ex moms per deltagare. 

Frågor och anmälan: 
Kontakta Sebastian Hidén, sebastian.hiden@lexicon.se 
eller 0767-78 94 47. Sista anmälningsdag är 6
september.
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