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Titel Sikker IT og databehandling 
Målgruppe Sekretærer, ITmedarbejdere, ledelser mv. 
Afholdt hvornår og hvor Aftales nærmere 
Kursusbeskrivelse:  

• Hvilke oplysninger skal vi behandle som led i skoledriften og hvorfor? 
• Relevant lovgivning – hvor findes myndighedskravene vedr. behandlingen af oplysninger? 
• Personoplysninger – hvilke konkrete situationer kræver særlig opmærksomhed på sikkerhed? 
• Hvilke løsninger skolen kan skabe/vedligeholde den krævede sikkerhed? 
• Hvad er risikoen? 
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