
Få afklaring på persondata og beskyttelseskrav med en SDU-jurastuderede i din organisation 

 

Alle skal være klar til maj 2018 

Alle virksomheder og myndigheder skal i løbet af 2017 og frem til maj 2018 skabe sig en oversigt over alle 

de personoplysninger, der er i organisationen – og udarbejde en oversigt (fortegnelse) over disse og angive 

de regler, der begrunder behandlingen. Mange vil også skulle udarbejde nye standarder til samtykke og til 

information til de registrerede, handleplaner i tilfælde af sikkerhedsbrud mv. 

Hvad kan de jurastuderende? 

En SDU-jurastuderende kan fra september 2017 komme til jeres organisation med den viden om 

databeskyttelsesforordningens regler, som I mangler for at sikre overholdelse af reglerne – i alle 

organisationens afdelinger og kroge. De kan derfor bistå med arbejdet med at kortlægge organisationens 

persondata behandling og beskrive de regler, der skal overholdes i alle de kortlagte led. De kan også hjælpe 

jer med at lave nye standarder, der er tilpasset de kommende regler. Det kan være inden for eller uden for 

Juras ordning. 

Juras ordning 

Juridisk institut på SDU har en ordning, hvor virksomheder og myndigheder kan tage en jurastuderende i 

huset og give dem mulighed for at arbejde med de områder, de har lært om under uddannelsen. Dette kan 

være fra 270 timer til fuld tid i et semester. Den studerende får ikke løn, men opholdet bliver en del af 

studiet. Yderligere information om ordningen kan fås hos den fagansvarlige, professor MSO, Jakob Juul 

Sandberg, mail: jju@sam.sdu.dk, tlf. 6550 3051 

Særligt forberedelsesforløb 

SDU er bevidst om, at jurastuderende bedst kan bidrage til at gøre regionens organisationer klar til 
databeskyttelsesforordningen, hvis de inden forløbet tager faget persondataret, hvor forordningens regler 
gennemgås. Derfor er det valgt at give de studerende mulighed for at tage faget, lige inden de starter hos 

jer. Yderligere information om faget kan fås hos studieleder og lektor Ulrike Barten, mail: 
ulb@sam.sdu.dk, tlf. 6550 4091 

 
Studenterjob 

SDU RIO kan bidrage til afklaring af studenterjob og formidling gennem SDU Jobbank. Yderligere 

information om studenterjob. Skriv til: SDU-RIO@sdu.dk, tlf. 6550 2022 
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