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GDPR-CERTIFIERA DIG I ALGARVE   

Dag 1 – Ankomstdag 
Transport väntar på flygplatsen med Leventas 

representant. Färden går till Hotel VILA VITA 

Parc* som är en högklassig och vacker resort.  

Se mer av hotellet på: 

https://vilavitaparc.com/en/welcome   

Ni gör er hemmastadda på hotellet. 

Personalen är varma och omhänder-tagande. 

De speglar den portugisiska gästfriheten på 

ett bra sätt.  

Omgivningen består av sol, bad och relax 

med vy över Atlanten. 

När ni är incheckade och redo ses vi i foajén. 

Där går vi igenom programmet för vistelsen 

och utbildningen, följt av en promenad runt 

hotellanläggningen och en fika i trädgården. 

19.30 Samling i foajén för att gå till en av 

hotellets 10 restauranger med utsökt mat. 

 

*Med reservation för ev. överbeläggning. 

Ersätts av motsvarande standard 

Dag 2 – Utbildning modul 1 

07.00 Frukostbuffén står framdukad för att ge 

er en bra start på dagen.  

08.00 - 17.00 Utbildning del 1:  

Modul 1  

– Grunderna i Privacy & GDPR 

Personlig integritet utgår ifrån individen 

Grundläggande kunskaper om GDPR 

17.30-19.30 Fri tid för avkoppling och 

reflektion. Morgonaktivitet. 

20.00 Middag på en av VILA VITA’s 

restauranger.   

Dag 3 – Utbildning modul 2  
07.00 Frukostbuffén står framdukad  

 

08.00 - 17.00 Utbildning del 2: 

Modul 2  

– Ansvar och integritetsrisker 

Ett riskbaserat förhållningsätt till integritet 

Är du personuppgiftsansvarig? 

Är du personuppgiftsbiträde? 

Det har skett ett dataintrång 

Ansvar och skyldigheter 

Rollen som dataskyddsombud 

 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till dig på chefsnivå:  VD, HR, 
ekonomi, IT, marknad etc. Även  projektledare. 

 
 

Certified Privacy Practitioner CPP/EU  

    Mastersutbildningen ger dig certifikatet CPP/EU 
    Datum 2018: 14-18 eller 19 oktober  
    Pris 5 dagar*: 35.000 SEK ex moms + flyg                                
    Pris 6 dagar: 39.000 SEK ex moms + flyg 
    *dag 5 - teamaktivitet utgår                        

GDPR-utbildning i Portugal 
 
Leventa erbjuder i samarbete med en av Europas främsta specialister på GDPR, 

Privasee, en konferensresa till Portugal med 3 dagars kvalificerad utbildning för GDPR 

practitioners. Goda middagar och aktiviteter ingår, som gör att du lär känna Portugal. 

ALGARVE  

Portugal 

https://vilavitaparc.com/en/welcome
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Dag 3 (fortsättning) 
17.00 - 18.30 Fri tid för avkoppling och 

reflektion 

 

19.00 Vinprovning i VILA VITA’s kända 

vinkällare. 

 

20.00 Middag på en av VILA VITA’s 

restauranger.   

 
Dag 4 – Utbildning modul 3   

07.00 Frukostbuffén står framdukad för att ge 

er en bra start på dagen. 

08.00 – 17.00 Utbildning del 3: 

 

Modul 3  

– Genomför Privacy programmet på rätt 

sätt  

Inbyggt dataskydd som standard (Data 

Protection by Design) 

Genomför Privacy programmet på rätt sätt 

GDPR som en förändringsresa  

Effektivisera verksamheten genom GDPR 

 

17.00-19.00 Fri tid för avkoppling och 

reflektion 

 

19.00 Middag på VILA VITA 

Dag 5 – Teamaktivitet 
07.00 Frukostbuffén står framdukad för att ge 

er en bra start på dagen. 
 

09.00 Rundtur med buss för att se Algarves 

Pärlor. Ni kommer att få se hänförande vyer, 

vackra stränder omgivna av Algarves 

karakteristiska klippor och mycket mer.  

Ta med er kamera för att fylla den med 

härliga minnen. Under turen stannar vi för 

både fika och lunch.   

 

17.00-19.30 Fri tid för avkoppling och 

reflektion.  

 

19.30 Middag på VILA VITA. 

Dag 6 - Avfärd 
07.00 Frukostbuffén står framdukad för att ge 

er en bra start på dagen.  

Förslag beroende på flygtid hem 

 

09.00-11.00 Promenad i den härliga naturen 

som finns nära hotellet. Vi tar med fika och 

stannar till på vägen.  

 

12:30- ca 13:45 Lunch på VILA VITA  

 

ca 14.00 Avfärd till flygplatsen i Faro. 

 

  

 

 

Passa på att få en kvalificerad GDPR-certifierad utbildning  

ledd av de främsta experterna i en inspirerande miljö. 

Vi välkomnar Ditt företag till en plats med vacker omgivning och gästvänliga 

människor. Vi och våra portugisiska partners kommer att göra allt och lite till för 

att ni ska känna er väl omhändertagna under er vistelse.  

Information och anmälan  
För frågor om Certified Privacy Practitioner CPP/EU utbildningen, 

kontakta Privasee via knowledge@privasee.eu.  

Kontakta Leventa om resefrågor. Hör av dig till info@leventa.se eller 

ring Kinga Lundblad på telefon  

+46 (0) 704 53 09 10. 

Välkommen! 

 

 

 

 

KINGA LUNDBLAD, 

Ägare och VD Leventa 

www.leventa.se 

 

DANE THOMAS 

Certified Privacy Practitioner och erfaren 

kursledare inom IT Service Management 

www.privasee.eu 

mailto:knowledge@privasee.eu
mailto:info@leventa.se

