
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MØDE I  PERSONDATA -
NETVÆRKET

Danske Havne afholder første møde i Persondatanetværket, hvor formålet er at blive 
introduceret til reglerne om persondata, som finder anvendelse for alle havne med 
virkning fra den 25. maj 2018. Dagen vil inspirere til at komme i gang med arbejdet 
med at skabe compliance i forhold til persondataforordningen, med en praktisk og 
pragmatisk tilgang. På mødet gennemgås en række skabeloner, som det videre arbejde 
kan tage afsæt i. Skabeloner og paradigmer omdeles til alle deltagere.  
 
Forberedelse til mødet 
For at få mest muligt ud af dagen anbefaler vi, at I forinden mødet gør jer overvejelser 
om kortlægningen af personoplysninger og datastrømme i jeres havn. Tag gerne 
udgangspunkt i den vedhæftede Orientering om persondataforordningen.  
 
Prøv at danne et overblik over havnens personoplysninger, for at finde ud af hvilke 
oplysninger havnen har og hvorfor.  
 
Relevante spørgsmål at tage stilling til er: 
• Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles og behandles, og hvorfor? 
• Hvor kommer personoplysningerne fra? 
• Hvilke registrerede personer vedrører oplysningerne? 
• Hvor behandles oplysningerne, og hvem har adgang? 
• Hvilke systemer bruges til behandling af oplysningerne? 
 
På dagen deltager advokat med speciale i persondataret og ansættelsesret Maria Helbo 
Holck fra Kirk Larsen & Ascanius.  

 

Tid og sted 

Torsdag den 2. november 2017, kl. 10.00-15.00 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 
5500 Middelfart 

Bredgade 23, 2. tv 

1260 København K 

 

Telefon 7211 8100 

 

 

efn@danskehavne.dk  

Dir 6171 0706   
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 2 

 

Program 

 
09.30-10.00 Ankomst og mulighed for morgenmad 
 
10.00-10.15 Velkomst og introduktion til dagens emne 
  v/ Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne  
 
10.15-12.00 Hvad er persondata, og hvad betyder persondataforordningen for havne? 
  v/Maria Helbo Holck, Advokat ved Kirk Larsen & Ascanius 
 
12.00-13.00 Frokost 
 
13.00-14.50 Hvordan bliver vi compliant inden 25. maj 2018? 

v/ Maria Helbo Holck, Advokat ved Kirk Larsen & Ascanius 
 

14.50-15.00 Afrunding 
  v/ Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne  
 
For deltagere der har yderligere spørgsmål, er der mulighed for at stille dem til Maria 
Helbo Holck efterfølgende mellem kl. 15.00-16.00. 
 
  

 
I tilfælde af spørgsmål, kontakt Eva Fiil Nielsen, Danske Havne, e-mail efn@danskehavne.dk, 
mobil 6171 0706.  


