
 
  

 

 

GDPR og Licenser 
 
Det er gået 1½ år siden GDPR (Databeskyttelsesforordningen) fandt anvendelse. Hvad er status for især 
medlemsorganisationerne? Og hvilke særlige udfordringer er der for lokalforeningerne. Bliv opdateret på 
nye vejledninger, afgørelser og tendenser indenfor et vigtigt – men også tit et frustrerende – område. Dette 
vil Thorleif Gotved komme og fortælle os om.  
 
Microsoft har endnu engang introduceret en lang række ændringer for deres licenser. Det vedrører både 
nye applikationer, nye muligheder for sammensætninger samt udfasning af gamle løsninger mm.. Vi har før 
haft glæde af Sine Daugaard fra TimenGo og hendes viden om licenserne. Vi er derfor glade for at Sine igen 
vil stille op og fortælle om sammenhængen. Præsentationen kommer til at fokusere på online licenser. 
 
Der er sat en time af til hvert indlæg, med henblik på at der kan spørges ind og tale om de muligheder og 
udfordringer de hver især byder.  
 
Mødet er primært relevant for forretningen – en indikator på relevansen er givet yderst til højre.  
 

Agenda 
Fokus på… 

Teknik Forretning 

08:30 - 09:00  Ankomst og let morgenmad   

09:00 - 10:00 GDPR ved Thorleif Gotved * *** 

10:00 - 11:00  Netværkspause   

11:00 - 12:00 Dynamics 365 licenserne ved Sine Daugaard - TimenGo  ** 

 
Seneste dato for til- og afmelding er den. 11/02. Vi serverer en let morgenmad ved ankomsten. 
 
Mødet afholdes i Kvarterhuset Jemtelandsgade (Jemtelandsgade 3, 2300 København). Det er tre minutter, 
eller 270 meter, fra Amagerbro Metrostation ved Amager Centret. Når man kommer ind gennem 
indgangen, skal man gå op ad vindeltrappen til 1. sal, hvorefter man går til højre og fortsætter ligeud til 
man er i lokalet.  
 
Du kan tilmelde dig til ERFA-gruppen ved at indtaste dine oplysninger her: 
https://www.cenvation.com/erfa. Du vil herefter modtag en kalender-invitation til dette og kommende 
arrangementer, som du skal acceptere. 
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage indbydelser til Cenvations ERFA-møder skal du skrive til 
erfa@cenvation.com.  
 
Mange hilsener 
Teamet hos Cenvation 
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