Returadress:
Tholin & Larsson-Gruppen AB
Box 17103
402 61 Göteborg

Du köper paketet
för endast 8.870 kr
exkl moms

Fyra frågor & svar om GDPR-paketet
1. Vem behöver GDPR-paketet?

GDPR-paketet

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller alla organisationer och företag. Alla verksamhetsområden som behandlar personuppgifter kommer att behöva införa, alternativt uppdatera,
rutiner och processer för att kunna leva upp till lagstiftningens krav.

2. Varför ska man välja GDPR-paketet?
GDPR-paketet ger dig en bra kunskapsgrund via sina utbildningar, samt ett årsabonnemang på
det optimala arbetsverktyget! Ett webbaserat uppslagsverk med lagtolkningar, skriftlig support,
faktabank, praktiska verktyg, checklistor och webinar vilket hjälper dig som arbetsgivare att vidta
de åtgärder som behövs för att följa det nya regelverket!

3. Vad är konsekvenserna om man inte följer nya förordningen?
Organisationer/företag som bryter mot lagen riskerar höga sanktioner och risk för skadestånd
samt, men kanske framför allt, badwill.

4. Kan man välja att endast köpa vissa delar av GDPR-paketet
Ja, kurserna och servicepaketet är fristående och kan köpas var för sig. Men genom att köpa hela
GDPR-paketet så får du en mycket god kunskapsgrund samt supporttjänsten till ett mycket mer
fördelaktigt pris.

Pris: 8.870 kr exkl moms*.
* Priset gäller i 12 månader, d v s du måste gå kurserna inom 12 månader och abonnemanget
på servicepaketet gäller i 12 månader från inköpstillfället.

En helhetslösning
för arbetet med GDPR
LAGTOLKNINGAR · FAKTABANK · UTBILDNING · MALLAR & CHECKLISTOR · FRÅGESUPPORT
Vi erbjuder dig en helhetslösning inför arbetet med den nya dataskyddsförordningen med massor
av hjälp och stöd.

I paketerbjudandet ingår:
ü E-kurs: GDPR – grund
• Grundutbildning i Dataskydd

ü Kurs: GDPR steg 2 – i praktiken
• GDPR i förhållande till HR, B2B och B2C – vad behöver man tänka på?

Boka paketet på tholin.se/gdpr-paket
eller ring 031-84 01 80

Box 17103, 402 61 Göteborg
Tel: 031-84 01 80 · www.tholin.se · info@tholin.se

ü Servicepaket Dataskydd i arbetslivet
Ett webbaserat ”levande” uppslagsverk med bland annat
•
•
•
•
•
•

Lagtolkningar
Mailsupport
Faktabank
Praktiska verktyg
Checklistor
Webinar

GDPR-paketet

I paketet ingår:

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) tillämpas i Sverige och övriga EU-länder, vilket bland
annat kommer att påverka alla svenska företags verksamheter.

E-KURS – GRUNDUTBILDNING I DATASKYDD

KURS: GDPR – STEG 2
I PRAKTIKEN

SERVICEPAKET – DATASKYDD I ARBETSLIVET

Vilka åtgärder behöver din
verksamhet vidta?

Välj vilket kurstillfälle
du vill gå.

Servicepaketet är ett webbbaserat uppslagsverk.

E-kursen ger dig effektivt
en grundläggande förståelse
över de viktiga lagändringarna
och hur den kommer att
påverka hanteringen av
persondata.

GDPR i förhållande till HR, B2B
och B2C – vad behöver man
tänka på?

Med lagtolkningar, skriftlig
support, faktabank, praktiska
verktyg, checklistor och webinar
som hjälper dig som arbetsgivare
att vidta de åtgärder som behövs
för att följa det nya regelverket!

I Sverige ersätter GDPR den nu gällande personuppgiftslagen (PuL), vilket kommer att medföra
att skyddet för den personliga integriteten blir betydligt starkare än tidigare och kraven på
information, kontroll och dokumentation högre.
Vi hjälper dig som arbetsgivare att vidta de åtgärder som behövs för att följa det nya regel
verket! Du får ett komplett årsabonnemang, framtaget i samarbete med några av Sveriges
bästa GDPR-advokater.

Du kommer att få svar på:

ü

Vi gör det enkelt för dig som arbetsgivare att anpassa dig
till reglerna på ett effektivt sätt

ü

Vi ger dig en mall för personuppgiftsbiträdesavtal med exempel
på punkter som kan ingå och hur du kan tänka kring dem

ü

Mailsupport! – Ställ dina frågor till våra experter

PRIS: 8.870 KR EXKL MOMS*.
* Priset gäller i 12 månader, d v s du måste gå kurserna inom 12 månader och abonnemanget
på servicepaketet gäller i 12 månader från inköpstillfället.

Vi hjälper dig som arbetsgivare/
företagare att vidta de åtgärder
som behövs för att följa
det nya regelverket!

• Vilka roller och ansvarsområden finns inom arbetet
		 med dataskyddsfrågor?
• Vilka delar av GDPR gäller
		 för just din verksamhet?
• Behöver ni ett dataskydds		 ombud?
• Vad måste jag känna till
		 som chef eller HR-ansvarig?

Från det att rekryteringen startar
tills det att den som anställdes
en dag väljer att avsluta sin
anställning finns en mängd
situationer då personuppgifter
kommer att behandlas.
• Vad gäller för hanteringen
		 av anställdas personuppgifter?
• Vad är särskilt viktigt
		 i konsumentförhållanden?
• Ta emot eller lämna ut person		 uppgifter från/till annat bolag
		 – vad gäller?
• Biträdesavtal – vem, vad
		 och varför?
Därutöver ägnar vi oss även att
titta närmare på vad som krävs
för att säkra upp värdet hos
företagets kunddatabas såväl
som hur man kan använda
GDPR för att visa på trovärdighet
samt ordning och reda gentemot
samarbetspartners och
leverantörer.

Vi erbjuder dig en helhetslösning inför
arbetet med den nya dataskyddsförordningen med massor av hjälp
och stöd.

Boka paketet på tholin.se/gdpr-paket
eller ring 031-84 01 80

Med vår support kan du enkelt
dokumentera dina frågor & svar och
få stöd av våra experter inom området.

I Servicepaket Dataskydd finns
redan nu mycket nyttig information och vi kommer dessutom att
uppdatera produkten löpande
under året med mer relevant
information för dig som arbetsgivare.
Det optimala arbetsverktyget!

Sök och läs
Hitta svar på dina GDPR-funderingar i vårt uppslagsverk –
tillgängligt både via mobilapp
och PC – när du behöver det.

Se video
Missa inte våra direktsända
webinar om dataskydd och GDPR
eller se repriserna så ofta du vill.

Mailsupport!
Har du en fråga om GDPR? Skriv
bara in det i supportcentret så
får du hjälp av våra experter.
Du får fråga så mycket du vill!

Alltid uppdaterad
Vi följer utvecklingen och ser till
att du alltid är uppdaterad med
det senaste inom GDPR-området.

Boka paketet på
tholin.se/gdpr-paket
eller ring 031-84 01 80

