Stockholm 2018-02-20

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM GDPR
Eftersom många redan nu ställer frågor kring den förestående förändringen kring
dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-28 har vi sammanställt lite
grundläggande fakta och bjuder in till ett seminarium inom detta område.
Seminariet kommer bland annat att handla om nya lagen som ersätter PUL
(personuppgiftslagen) och skärper eller ersätter flera krav i Patientdatalagen och
som måste förberedas i MYCKET god tid.
Finns redan ett arbete med informationssäkerhet och rutiner har ni en bra grund för
att jobba vidare mot att uppfylla kraven. Om inte börjar det bli bråttom.
Vi pratar även om att det finns en ny föreskrift om incidentrapportering som ställer
långtgående krav på rutiner. För att klara kraven är det ett antal åtgärder som måste
vidtas.
Viktigt att notera är att man vid brott mot den nya lagen kan få betala en företagsbot
som är fyra procent av omsättningen i företaget.
Det kommer också att finnas möjlighet till diskussion och att ställa frågor under
kvällen.
Seminariet vänder sig till både läkare och övrig personal.
Välkomna önskar SPLF och KVALPRAK AB!

Tid:

Torsdagen 19 april 2018, kl. 18.00 – ca 20.00

Plats:

Sveriges Läkarförbund, Matsalen
Villagatan 5, Stockholm

Pris:

1 600 kr exklusive moms per deltagare som ej är medlem i SPLF.
1 000 kr exklusive moms per deltagare som är medlem i SPLF.
Smörgås och dryck ingår.
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ANMÄLNINGSBLANKETT
Härmed anmäler jag mig till SPLF och KVALPRAK:s seminarium om GDPR torsdagen
den 19 april 2018 mellan kl 18.00-20.00. Använd en anmälningsblankett per person.
Namn:…………………………………….Befattning:…………………………………
Mottagningens namn:…………………………………………………………………...
Fakturaadress:………………………………………………………………………….
Postadress:………………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………Mobil:…………………………………….
E-post:………………………………………………………………………………….
Medlem i SPLF:

Ja

Nej

Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften kommer att förskottsfaktureras och betalas
innan seminariets genomförande.
Anmälningsblanketten skickas till KVALPRAK AB, Stora Brogatan 6, 761 30 Norrtälje
eller via e-post till: info@kvalprak.se senast 29 mars 2018.
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