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KURSUS
Informationssikkerhed for informationsspecialister
2. december 2013, kl 9.00 – 16.30, Hotel Imperial, København
På dette kursus gennemgår vi informationssikkerhed fra A-Z med fokus på informationsspecialisternes rolle og behov for viden. Vi
sætter fokus på trends i national og international lovgivning, standarder, organisatoriske forhold og governance, risici og cases. Målet
med kurset er at skærpe deltagernes indsigt i informationssikkerhed og give dem værktøjer og viden, så de kan bidrage til at styrke
virksomhedens informationssikkerhed. Selvom emnet er tungt, vil det blive en underholdende dag.

PROGRAM
Session 1

Introduktion til informationssikkerhed
 Informationsspecialisternes rolle og ansvar (Tine)
 Organisatorisk kontekst og intern governance for informationssikkerhed (Tine)
 Grundliggende udfordringer for virksomhederne og for den enkelte (Per)

Session 2

Trends i national og international lovgivning og standarder for informationssikkerhed
 Persondataloven og trends i international Data Protection and Regulatory, herunder Persondatadirektivet og den
kommende, nye Forordning om Persondata (Per)
 Sektorspecifik detailregulering (Per)
 Overblik over internatonale standarder (Tine)

Session 3

Cases





Session 4

Sociale netværk (Per)
Hacking (Per)
Finansielle transaktioner (Per)
Fysisk sikring (Tine)

Workshop
Deltagerne stilles overfor en række konkrete, nøje udvalgte situationer, der svarer til deltagernes dagligdag, men som
erfaringsmæssigt kan overraske med nye perspektiver og prioriteringer. På baggrund af dagens sessioner skal deltagerne
identificere relevante problemstillinger, prioritere og anvise løsninger, samt eksekvere de anviste løsninger.
Workshoppen afsluttes ved en fælles gennemgang af de enkelte situationer, identifikation og løsninger, som deltagerne efter
behag selv kan arbejde videre med efter kurset og bruge i sin egen organisation.

Information om kurset
Målgruppe
Informationsspecialister i offentlige og private virksomheder, der arbejder med information-, document- og records management,
bibliotek, videndeling, virksomhedshistorie, web og meget andet.

Undervisere
IT-advokat Per Mejer har fra 1999 arbejdet som it-advokat, fra 2002 som partner, bl.a. 2002-2006 i landets første specialistkontor
indenfor it og tele. Certificeret it-advokat under Danske it-advokater, deltog i det danske nationale udvalg bag ISO 15489-familien fra
2005-2008, medlem af ISACA sikkerhedsforening (IT-revision), har skrevet en række publikationer og artikler mv., bl.a.
”Advokatsamfundets IT-sikkerhedsguide til advokatvirksomheder” 2005. Per arbejder i dag med rådgivning og juridisk projektledelse
indenfor it- og informationsjuridiske områder med bl.a. anskaffelser og håndtering af informationssystemer, arkivsystemer,
informationshåndtering og øvrige it- og informationsretlige forhold.

Scandinavian Information Audit
www.information-audit.dk

Tine Weirsøe er Managing Partner og seniorkonsulent i Scandinavian Information Audit, som hun startede i 2004. Hun er Executive
MBA fra CBS, ISO 9000 Lead Auditor og bibliotekar (sektion 2) og har mere end 25 års erfaring med erfaring records og information
management fra virksomheder i de nordiske lande, USA, Schweiz, Holland og Italien samt fra ansættelser i Novo Nordisk, på Børsen
og i Industrifagene (nu DI). Hun var formand for det danske nationale udvalg bag ISO 15489-familien fra 2000-2008. Hun er
desuden ekstern lektor og fagansvarlig for records management ved Master i Informationsforvaltning og Records Management,
Aalborg Universitet og Informationsvidenskabeligt Akademi.

Praktiske oplysninger







Kurset afholdes den 2. december 2013 kl 9.00 (morgenkaffe fra kl 8.30) – ca 16.30 på Hotel Imperial, Vester Farimagsgade 9 i
København – et stenkast for Vesterport Station og få hundrede meter fra Københavns Hovedbanegård
Pris for deltagelse: DKK 4.000,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse, kursusmateriale, forplejning og drikkevarer.
Rabat:
 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed (kan ikke bruges sammen med andre
rabatordninger)
For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller kontakt os på telefon
(+45) 7023 1404
Tilmelding på www.information-audit.dk.
Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega.

