
GDPR - ISO 27001
inkl. Persondataforordningen

IT-sikkerhed er fremtiden og kræver dygtige medarbejdere, der er ISO 27001 certi-
ficeret, forstår GDPR, datahåndtering og forretningsprocesser.  

Virksomheder udfordres af den enorme mængde af data, 

der skal håndteres og de mange datasamarbejder, der skal 

indgås for at drive forretningen. Samtidig vokser truslen om 

hacker- og cyber angreb, hvorfor data-sikkerhed, korrekt 

håndtering af data og gode risikovurderinger bliver afgø-

rende for driften af virksomheden.

At implementere, håndtere og opdatere de rigtige sikker-

hedsforanstaltninger er en stor opgave. Derfor finder mange 
virksomheder hjælp i at anvende og implementere den in-

ternationale standard ISO 27001. ISO 27001 er et af de red-

skaber, der hjælper virksomheder med effektivt at navigere 
i opgaven: data og sikkerhed. Alle offentlige institutioner er i 
dag forpligtet til at følge principperne i ISO/IEC 27001.

Vil du arbejde med digitalisering, ledelse, processer og da-

tasikkerhed, er en personlig certificeringen i ISO 27001 en 
virkelig god kompetence. Med denne certificeringen lærer 
du systematisk og effektivt at forstå og beskrive informati-
onssikkerhed herunder identificere og beskrive datahåndte-

ring, trusler, risikovurderinger. 

Målsætningen med dette kursus er en ISO 27001 certifice-

ring og en uddannelse som GDPR-koordinator. Det kræver 

gennemgangen af: Persondataforordningen, det juridiske 

fundament, hvordan man processuelt implementerer reg-

lerne, etablerer datastrukturer, effektiv vedligeholder og op-

daterer processer. Derefter gennemgås ISO 27001 standar-

den, der illustreres gennem cases og opgaver. 

Persondataforordning / Lovgivning
• Gennemgang af loven, reglerne og intentionerne 

• Hvilke data er det, reglerne beskytter? 

• Hvordan ser udviklingen ud? 

• Hvilke krav skal virksomhederne, leverandørerne og 

   IT-leverandørerne overholde? Hvad er sanktionerne? 

• Hvem er Datatilsynet?

Den praktiske implementering
• Lovkrav til udarbejdelse af oversigter og dokumenter 

   - herunder hvilke dokumenter, processer og tekniske 

   foranstaltninger, som virksomheden skal have styr på i 

   tilfælde af kontrolbesøg fra Datatilsynet 

 

Projektansvarlig & koordinator af implemen-
tering
• Den implementeringsopgave, som virksomheden står   

   overfor -  og hvordan du bedst hjælper 

• Typiske udfordringer forskellige virksomheder står 

   overfor, og hvordan de angribes og løses 

• Hvordan sikres en vellykket implementering?

   - hvem i virksomheden skal være involveret / 

   engageret

ISO / IEC 27001 - certificering 
• Formål, anvendelse og brug i praksis

•  Definitioner og nøgleord
• Krav samt forståelse for brugen af årshjul 

• Målsætninger, etablering af rutiner og udformning af  

   retningslinjer

• Anvendelighed og anvendelsesområde

• Etablering af kontrolmekanismer og styring af IS-risici

Din personlige strategi - Hvordan sætter du 
dig selv i spil? (De 3 M'er)
• De 3 M'er:  

   Mindset, Momentum og Markedsføring (præsentation)

   - herunder teknikker til at få dit ønskejob

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  

Godkendt på regional positivliste

Databehandling & lovgivning 

 

Undervisning 
5 dage om ugen



Kursusformen
 
Fremmøde
Alle hverdage fra kl. 09.00 til 15.00. Den ugentlige un-

dervisning er på i alt 30 lektioner, og der veksles mel-

lem teori og praktiske øvelser. Der er pc, samt undervis-

ningsmateriale til rådighed under hele forløbet.

Online
Som online kursist følger du fremmødeundervisningen, 

men deltager hjemmefra på din egen computer. Skema, 

underviser samt undervisningsmateriale er det samme 

om du deltager som fremmøde eller online kursist.  

  

Karrierecoach
Uanset hvordan du deltager i kurset, så får du mulighed 

for at sparre med Itucations karrierecoach vedrørende 

CV, ansøgning og jobstrategi. Mere information følger 

ved kursusstart.

Certificering
Du har mulighed for at tage certificeringen ISO-27001. 

Du skal bestå denne certificeringseksamen for at blive 
certificeret. Inkluderet i dette kursus er der ét certifice-

ringsforsøg pr. deltager.

Information til jobcentre

Regional positivliste  
Kurset er godkendt  

- se listetitel og listenumre på vores 

hjemmeside

Pris  
kr. 25.700 (ex. moms)

Ugepris: kr. 4.283,33 (ex. moms)

Betalingstilsagn sendes til
Itucation

Svanevej 22, 2400 København NV

kurser@itucation.dk (sikker mail)

CVR-nr.: 33248016

P-nr.: 1016378247

Kurset er for dig, hvis du...

 L Har erfaring i brug af computer og internet 

 L Er motiveret og har lyst til at arbejde tværfagligt med 

GDPR og persondata 

 

Godkendt på 
den regionale

positivliste

GDPR - ISO 27001 inkl. Persondataforordningen

Kommende kurser

Praktisk information 

Fremmøde eller Online

6 uger  

Dansk 

Gratis, hvis du er berettiget til et 
6-ugers kursus gennem jobcenteret

www.itucation.dk 

Eller kontakt Itucation, så hjælper vi dig

Itucation 

Svanevej 22  

2400 København NV 

Tlf. 7027 2784

kurser@itucation.dk (sikker mail)

www.itucation.dk

Kursusform

Varighed  

Sprog  

Pris 

Tilmelding

Kontakt

Løbende opstart - se venligst hjemmeside.


