FF:s utbildningar 2018:
Vi har nu fått klart med att två av våra mycket uppskattade kurser kommer att hållas i uppdaterade
versioner i år igen: Den synnerligen högaktuella kursen Dataskyddslagstiftning, GDPR samt den alltid
lika relevanta Sekretesskursen.

DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN, GDPR - 21 mars 2018 - heldag
Den nya dataskyddslagstiftningen träder snart ikraft, närmare bestämt den 25 maj i år. Det
är därför hög tid att du förbereder dig och din verksamhet för kommande förändringar.
Denna heldagskurs djupdyker i området för hantering av personuppgifter. Vi kommer att
starta med att gå igenom vad en personuppgift är och hur personuppgifter ska/får
hanteras, för att sedan gå in på vad som krävs av er verksamhet med anledning av de nya
kraven. Vi kommer bland annat att gå igenom organisatoriska krav samt vad er verksamhet
måste beakta vid systemutveckling och förvaltning.
Syftet med utbildningen är att du ska få tillräckligt med förståelse av de nya kraven för att
kunna avgöra om din verksamhet har förberett sig tillräckligt eller om ni har mer kvar att
implementera inför ikraftträdandet, har ni missat något? Utbildningen kommer även att ge
er en ökad förståelse och medvetenhet om regelverken och dess krav och hur de påverkar
ert arbete samt att hjälpa er organisation att kunna hantera personuppgifter rätt och ta
bättre beslut i det löpande arbetet.
Målet är att ni efter utbildningen ska veta vilka principer som gäller för hanteringen av
personuppgifter utifrån GDPR samt hur GDPR påverkar er och vad ni i era roller behöver
tänka på.
Kursen vänder sig till alla, på flera nivåer, som involveras i dataskyddsfrågor.
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

21 mars 2018, 9.00-16.00. Registrering och kaffe+smörgås från kl 08.45.
Lunch ingår.
FF:s kansli, Regeringsgatan 67,4 tr, Stockholm
Medlemmar 7500 kr / icke medlemmar 9700 kr. Exkl moms. Lunch ingår.
Bokning är bindande.
via info@finansbolagen.se. Ange namn, titel, företag, faktureringsadress

OBS! Den som bokar senast den 21 februari erhåller en boka-tidigt-rabatt om 1000:-/person

Kursen hålls i samarbete med Transcendent Group,
konsulter inom ”governance, risk and compliance”
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SEKRETESS -13 september 2018 - halvdag
Sekretess-kursen har funnits på FF:s kursprogram i flera år - en omtyckt och välbesökt kurs. Vi har
därför beslutat att erbjuda denna kurs även i år.
Kursen syftar till att ge deltagarna en god inblick i och kunskap om regelverk och grundläggande
principer för finansiell sekretess med fokus på företagens organisation och produkter/tjänster.
Sekretessen i förhållande till kunder, samarbetspartners, inom koncerner och mellan finansiella
företag är några av de områden som kommer att behandlas.
Denna kurs vänder sig till samtliga som arbetar med eller annars kommer i kontakt med
sekretessfrågor i verksamheten. Förkunskaper krävs ej.
Denna kurs är unik såtillvida att den faktiskt leds av författaren, Per-Ola Jansson, till standardverket
inom området, boken ”Banksekretess och annan finansiell sekretess”. Missa inte tillfället.
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

13 september 2017, kl 09.00-12.00, (registrering och kaffe fr o m kl 8.45)
FF:s kansli, Regeringsgatan 67,4 tr, Stockholm
Medlemmar 4300 kr / icke medlemmar 5700 kr. Exkl moms. Bokning är bindande.
via info@finansbolagen.se. Ange namn, titel, företag, faktureringsadress

OBS! Den som bokar senast den 30 maj erhåller en boka-tidigt-rabatt om 500:-/person





