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Konferens gällande Aveny och GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25
maj 2018. Ni som använder vårt program Aveny påverkas mycket av förordningen. Anpassningar till
GDPR har krävt mycket programutveckling. Detta ingår i den programunderhållsavgift ni betalar idag.
Arbetet med att anpassa Aveny till GDPR sker i etapper och under december 2017 installerades
etapp 1 hos er. Installationen medförde borttaget av Avenys interna adressbok och hanteringen av
adresser i Aveny sker sedan december på ett nytt sätt.
I april 2018 kommer etapp 2 att installeras hos er. Etappen innehåller bland annat stöd för
automatiskt gallring, möjlighet att hantera en registerförteckning samt funktioner för att genomföra
den inventering av personuppgifter Svenska kyrkan på Nationell nivå efterfrågar.
Den automatiska gallring som innefattas i etappen är något som varje enhet behöver godkänna,
innan funktionen kan aktiveras. Godkännandet sker per personkategori, som kan vara Anhörig,
Beställare, Kund osv. Eniac erbjuder en standard vad gäller den automatiska gallringen, önskar ni
förändra standarden och exempelvis lagra uppgifter lite extra länge för en viss personkategori
erbjuds stöd för det.
Den som är personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register över de personuppgifter som
behandlas i datasystem. I Aveny erbjuds fr.o.m. etapp 2 möjligheten att hantera en fullständig
registerförteckning. Vissa delar är fördefinierade, medan andra behöver kompletteras av enheten för
att registret ska bli fullständigt.
I Aveny har vi implementerat den inventeringsmall som Nationell nivå utformat. I mallen har vi
fördefinierat svar på många av de frågor som ställs, ni behöver dock komplettera med de svar som är
specifika för just er enhet. En fullständig inventeringsmall går att exportera från Aveny.
Vi är angelägna att informera er om de förändringar som följer av etapp 2 och bjuder därför in till
konferenser runt om i landet som lyfter detta ämne. Målgruppen för konferensen är den eller de
personer som på varje enhet ansvarar för GDPR-frågorna och/eller har ett delprogramansvar i Aveny
för t ex Bokning, Order/Fakturering, Kund eller Grav.
Konferenserna hålls på fyra olika platser under en för- eller eftermiddag. Se nedan för information
om vilka orter konferensen kommer att hållas på. Ett mer utförligt program skickas ut till ansvariga
inom kort och då även anmälan kan göras på vår hemsida.

2018-03-15

Konferenstillfällen

25 april Scandic Europa, Göteborg
Kl 09:00 – 12:00 (börjar med fika kl 8:30 och avslutar med lunch kl 12)
Kl 13:00 – 16:00 (börjar med lunch kl 12)

3 maj Skellefteå Stiftsgård, Skellefteå
Kl 09:00 – 12:00 (börjar med fika kl 8:30 och avslutar med lunch kl 12)
Kl 13:00 – 16:00 (börjar med lunch kl 12)

4 maj World Trade Center, Stockholm
Kl 09:00 – 12:00 (börjar med fika kl 8:30 och avslutar med lunch kl 12)
Kl 13:00 – 16:00 (börjar med lunch kl 12)

8 maj Elite Hotel Savoy, Malmö
Kl 09:00 – 12:00 (börjar med fika kl 8:30 och avslutar med lunch kl 12)
Kl 13:00 – 16:00 (börjar med lunch kl 12)

Kostnad för en halvdagskonferens är 1 890 kr + moms. Då ingår fika, lunch och dokumentation.
Anmälan till konferensen öppnar inom kort och görs via vår hemsida www.eniac.se/site/kurser

