Personvern vs. åpenhet i forvaltningen
Torsdag 9. april 2015, Stavanger
Interkommunalt arkiv i Rogaland inviterer til kurs i personopplysningsloven og
offentliglova og forholdet mellom disse.
Hvilke utfordringer oppstår når én lov skal ivareta personvernet, mens en annen
skal åpne opp for mest mulig innsyn?
Hovedhensynet bak personopplysningsloven er å beskytte den enkelte mot at
personvernet deres blir krenket når offentlige instanser behandler
personopplysninger. Kurset bidrar til å skape større bevissthet om personvernet og
sikre at behandlingen skjer i overensstemmelse med lov og forskrift.

Formål
Kurset skal skape større oppmerksomhet om personvernet og på denne måten sikre at utøvelse av
lovverket skjer i samsvar med og etter intensjonen i lov og forskrift.

Innhold
Temaene personvern og offentlighet og forholdet til disse er svært viktige for de som behandler
personopplysninger. Saker og oppgaver kan være vanskelige og sensitive, og de berører og er
utslagsgivende i forhold til enkeltpersoners liv, levnet og livsførsel. De utøvende på dette
forvaltningsområdet må derfor være kjent med hovedreglene i lovgivningen på området – og
tilliggende konsekvenser.
Dette blir tatt opp:















Innledning om personopplysningsloven (lov av 14.4.2000 nr 31) og
forskriften
Begrepet personvern
Lovens virkeområde: Regulerer behandling av personopplysninger
som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler eller når
disse skal inngå i et personregister
Sentrale begreper i personopplysningsloven
Alminnelige regler for behandling av personopplysninger
Retten til informasjon – innsynsrett og informasjonsplikt
Andre rettigheter og plikter
Kort om fjernsynsovervåking
Informasjonssikkerhet og internkontroll
Melde- og konsesjonsplikt
Håndheving og sanksjoner
Offentleglovas intensjon
Offentleglovas regulering av rett til innsyn
Offentleglovas regulering av rett til unntak

For hvem
Ledere, personale som jobber med personvernproblematikk, arkivledere, arkivpersonale

Foreleser

Kurt O. Bjørnnes
Advokat Kurt O. Bjørnnes. Han har i løpet av de siste 10 årene
utviklet kurs spesielt tilrettelagt for offentlig sektor. Inngående
kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer og arbeider, er
hans styrke. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har
deltatt på kursene hans, blant annet i forvaltningsrett og arbeidsrett.
Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte, legger opp
til dialog med kursdeltakerne og gjør hele tiden bruk av eksempler i
undervisningen. Han får alltid meget gode tilbakemeldinger!

Dato og sted
Torsdag 9.april
Klokka 09.00-15.00
Thon Hotel Maritim
Kongsgata 32, Stavanger

Pris og påmelding
IKA-medlemmer: 2500,Ikke-medlemmer: 3750,Prisen inkluderer kursmateriell, kursbevis, kaffi, te og lunsj.
Påmelding til epost@ikarogaland.no innen fredag 6.mars.
Oppgi navn, arbeidssted og eventuelle fakturareferanser

