
Den 25 maj 2018 träder den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den 
ersätter dagens PUL och ställer nya, tuffare krav 
på hur företag bl.a. hanterar personuppgifter i sin 
verksamhet. MRF håller för närvarade på att ta 
fram en uppförandekod en s.k. Code of Conduct,
för fordonsbranschen, där syftet är att underlätta 
och säkerställa att företag inom branschen 
hanterar datauppgifter och lämnar information på 
rätt sätt. MRF erbjuder, i samarbete med Training
Partner AB och Advokatfirman Lindahl samt flera 
DMS-leverantörer utbildning under en dag.

Utbildningen ger en första grund i GDPR generellt
och i MRF:s Code of Conduct, så att ni kan
fortsätta driva ert GDPR-arbete när ni kommer 
hem. Deltagarna får en bra genomgång av GDPR 
och Code of Conduct, kopplat till diskussioner 
kring bilbranschens processer, flöden och olika 
it-stöd. Under dagen ges också information från 
DMS-leverantörer om vilket systemstöd för GDPR 
som de tillhandahåller.

För att underlätta för kursdeltagarna kommer 
även en webbaserad introduktionsfilm att skickas 
ut innan respektive kurstillfälle.

UTBILDNING I DEN NYA 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFÖR KURSEN
För att tillgodogöra er utbildningen på bästa sätt, 
bör ni ha ett påbörjat arbete gällande GDPR i er 
verksamhet. Det gäller särskilt arbetet med inventering 
av personuppgiftsregister, vilka uppgifter som sparas, 
hur länge samt när gallring sker av dessa uppgifter idag. 
Kursen riktar sig till anställda med en företagsledande 
och/eller verksamhetskritisk befattning 

(GDPR)

NÄR
April-maj, 
Fordonsdata: 11/4, 12/4, 18/4, 19/4, 25/4.
CDK: 13/4, 20/4, 26/4, 27/4.
WINASSIST: 2/5, 3/5, 8/5, 9/5.
VAR
I Training Partners anläggning DriveLab, Pionjärvägen
2, Arlandastad.

PRIS
4 500: -för medlemmar i MRF, övriga deltagare
6 500: -, exkl. moms. I priset ingår kaffe x 2
samt lunch. Vid behov av övernattning på First Hotel
Arlandastad (ligger i direkt anslutning till Training
Partner), kan vi hjälpa till med bokningen. Pris från 
1300 sek/natt exkl. moms.

ANMÄLAN 
Anmäl dig senast den 31 mars 2018. 
Görs till Training Partner på mail, 
gdpr@trainingpartner.se

För närmare information kring det inledande GDPR-
arbetet se MRFs hemsida, där även checklistor finns 
att tillgå för medlemsföretag.

https://www.mrf.se/nya-dataskyddsregler-25-maj-2018/

https://www.mrf.se/forbered-foretaget-infor-ny-datalag/
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