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SAMARBEJDSPARTNERE

DAHL Advokatpartnerselskab er en af IT-branchens
foretrukne sparringspartnere. Med en af landets absolut største afdelinger indenfor IT-ret og teknologi rådgiver DAHL primært IT-leverandører og har en klar vision
om af være leverandørernes foretrukne advokat - bl.a.
gennem DAHL’s tætte tilknytning til IT-Branchen. DAHL
har herigennem medvirket til udarbejdelse af en række
af de danske standardaftaler for IT. DAHL er generelt et
”full-service”-kontor målrettet SMV-segmentet.

Gorrissen Federspiels Digital Business team består af
højt specialiserede advokater, som primært rådgiver
kundesiden i alle forhold vedrørende IT, herunder
bl.a. outsourcing, cloud og andre IT-kontrakter, GDPR,
digital transformation og cypersecurity. Gorrissen
Federspiel er ét af Danmarks største advokatfirmaer. Vi
beskæftiger mere end 500 medarbejdere, heraf 280 jurister, som dagligt går på arbejde med en fælles vision
om, at vi hos Gorrissen Federspiel vil være ’In a league
of our own’. Vi tilbyder rådgivning inden for alle erhvervsrelaterede områder, og som firma lægger vi vægt
på kvalitet, etik, værdiskabelse, udsyn og holdånd.
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PARTNER

ITWatch går helt tæt på de danske it- og televirksomheder og sætter fokus på forretningerne bag produkterne, herunder strategi, ledelse, resultater, konkurrence, politik, ordrer, opkøb, innovation, profiler, karriere, jobskift og meget mere. ITWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om de store, toneangivende virksomheder, men også om de mange mindre
og mellemstore virksomheder, der udgør rygraden i
branchen.

PolicyWatch går helt tæt på dansk og europæisk
erhvervspolitik med særlig fokus på rammevilkår for
danske virksomheder. PolicyWatch prioriterer substansen i erhvervspolitik, der har betydning for virksomhederne i Danmark, og vi konfronterer topcheferne og aktørerne i erhvervslivet med de rammer og
udspil, der kommer fra Christiansborg og EU.

AdvokatWatch går helt tæt på virksomheder og personer i advokatbranchen, ligesom vi fokuserer på
de juridiske afdelinger i de danske virksomheder. Vi
skriver om strategi, ledelse, resultater, konkurrence,
tal, rankings, mandater, tvister, rådgivning, rammevilkår, teknologi, innovation, brancheglidninger, profiler, talenter, karriere, løn, jobskifte og meget andet.

IT-Branchen er en af Danmarks største brancheorganisationer forit- og televirksomheder. Vi arbejder for at
skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt
bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.
IT-Branchen er en non-profit uafhængig politisk organisation som har eksisteret siden 1917. Vi tæller i dag
mere end 400 medlemsvirksomheder.
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Moderatorer:
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Sales Lead
Bo Bauerfeind
Nordcloud, an IBM Company

KØBENHAVN

KONFERENCE 1. JUNI 2021

KØBENHAVN

CLOUD I PRAKSIS
08.30-09.00 ANKOMST & REGISTRERING
Morgenkaffe
09.00-09.05

10.20-10.40

ÅBNING AF KONFERENCEN

Information Security & Data Privacy Director Thomas Zuliani, Pandora

Relevent
09.05-09.15

INTRODUKTION

10.40-11.00

Moderatorer:
Partner, certificeret IT-advokat Tim Krarup Nielsen, DAHL
Senior Outsourcing & IT Counsel Pia Mondrup Pedersen, Gorrissen Federspiel
CLOUD LOVGIVNING & REGULERING
09.15-09.40

OVERBLIK OVER CLOUD REGULERING - HVILKEN LOVGIVNING & HVORDAN
PÅVIRKES CLOUD AFTALER?
• Søren giver et generelt overblik over den lovgivning, der har relevans for
cloud ydelser og hvordan det påvirker både aftaler og ydelser.
• Herudover får vi et indblik, hvor meget ny lovgivning der er på vej indenfor det
it-retlige område, som man bør have for øje både som professionel rådgiver
om samt bruger og leverandør af it-ydelser.
Advokat, professor, Ph.D. Søren Sandfeld Jakobsen, Gorrissen Federspiel & CBS

11.00-11.20

SPØRGSMÅL & DEBAT

11.20-11.35

PAUSE

PERSONDATA I CLOUD
11.35-12.00

Partner Michael Lengte Andersen, Derant

PERSONDATA I PRAKSIS
Tim giver et indblik i de praktiske GDPR-problemer, brugen af cloud medfører.
Herunder særligt brugen af cloud udenfor EU/EØ og konflikten mellem standardvilkår og databehandleraftalen.
Partner, Certificeret IT-advokat Tim Krarup Nielsen, DAHL

IT SIKKERHED I CLOUD
PROTECTION, DETECTION & RESPONSE – IT SIKKERHED I PRAKSIS
Michael forklarer hvilke overvejelser man bør gøre sig i forhold til IT-sikkerhed
og om et cloud-setup betyder, at man slipper for sikkerhedsovervejelser og
-bekymringer

LEVERANDØRPERSPEKTIV
Hanne svarer på følgende spørgsmål set fra en leverandørs vinkel:
• Hvordan sikrer vi en rolig og sikker struktureret cloud-rejse for kunden?
• Hvordan afklarer vi kundens cloud-behov, herunder sikkerhed?
• Hvilken metode anvendes til at implementere den/de valgte cloud-løsninger?
• Kan sikkerhed i cloud sælges som en selvstændig ydelse?
Cloud Project Director Hanne Skovgaard Duve, NNIT

09.40-09.55 PAUSE

09.55-10.20

CUSTOMER PERSPECTIVE
Thomas will be presenting his experiences on managing IT security challenges
at Pandora. His presentation will focus on Cyber Security requirements in order
to engage with Cloud solution providers.

12.00-12.20

KUNDEPERSPEKTIV
Birgitte giver indblik i GDPR relaterede overvejelser ud fra et kundeperspektiv:
• Overvejelser i forbindelse med anvendelsen af cloud
• Udarbejdelse af strategi og overordnede rammer for anvendelsen af cloud
• Den ”umulige” konflikt mellem ønsket om kundevilkår og standardydelser
• GDPR og compliance på sundhedsområdet
• Ønskeliste til leverandøren
DPO Birgitte Hagelskjær-Nielsen, Region Hovedstaden
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12.20-12.40

LEVERANDØRPERSPEKTIV
Fozia kommer i præsentationen ind på følgende spørgsmål
– set med leverandørøjne:
• På hvilke kontraktuelle grundlag sælges cloudydelser og hvilke overvejelser gør leverandøren sig for at undersøge – og imødekomme – de typiske
kundekrav?
• Hvor meget kan reelt forhandles og hvorfor er forhandling svært?
• Hvordan håndteres den ”umulige” konflikt mellem ønsket om kundevilkår og
salg af standardydelser?

14.45-15.05

Legal Director Fozia Jabbar, Microsoft Denmark
12.40-13.00 SPØRGSMÅL & DEBAT
13.00-14.00 FROKOST
CLOUD INDKØBS- OG FORHANDLINGSSTRATEGI
14.00-14.25

STRATEGI OG OVERVEJELSER VED INDKØB AF CLOUD YDELSER
Pia svarer på følgende spørgsmål set fra en rådgivers vinkel:
• Hvad er cloud og hvad er outsourcing?
• Hvordan etableres en cloud strategi?
• Hvordan skal man gribe indkøbene an i praksis?
• Hvilke parametre kan man flytte på i cloud aftaler?
Senior Outsourcing & IT Counsel Pia Mondrup Pedersen, Gorrissen Federspiel

14.25-14.45

KUNDEPERSPEKTIV
Joachim giver et indblik hvordan Mærsk forhandler Cloud baserede kontrakter,
herunder særligt:
• Hvordan sikres forankringen af den Technology og Cloud strategi i forhandlingstrategien?
• Hvilke typer Cloudbaserede aftaler er de typiske og hvordan griber vi den an?
• Hvilke centrale elementer af juridisk og kommercial karakter skal håndteres –
og hvad med compliance?
• Findes der Cloud baserede kontrakter der ikke kan eller bør forhandles?
Chief Legal Counsel & Head of IT & Digital Law Joachim Møller Andersen,
A.P. Møller Mærsk

LEVERANDØRPERSPEKTIV
Bo giver indblik i sine erfaringer som leverandør med indgåelse af cloud aftaler
og kommer ind på følgende:
• De typiske concerns fra kunder før de indgår en Managed Cloud aftale
• Hvilke krav møder vi oftest som leverandør, når vi indgår Managed Cloud
aftaler med vores kunder?
• Hvordan oplever vi som leverandør at kravene til en Managed Cloud aftale
afviger fra en traditionel IT Outsourcing kontrakt?
• Hvilke anbefalinger har vi som leverandør til vores kunder, når de indgår en
Managed Cloud aftale?
Sales Lead Bo Bauerfeind, Nordcloud, an IBM Company

15.05-15.25

SPØRGSMÅL & DEBAT

15.25-15.45

AFRUNDING & OPSUMMERING

15.45

TAK FOR I DAG
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PRISER & PRAKTIK
Tilmelding

senest 23. april 2021

efter 23. april 2021

Konferencepris:

kr. 4.995,- (ex. moms)

kr. 5.995,- (ex. moms)

Medlemmer af IT-Branchen kan deltage med rabat. Medlemsskab oplyses i forbindelse med
tilmelding.
Materiale vedr. indlæg & forplejning er inkluderet i konferenceprisen.
Ved SAMTIDIG tilmelding af 3 personer fra samme virksomhed betales kun for 2 personers
deltagelse.
Rabatter kan IKKE kombineres.
Det er muligt at deltage i konferencen via live streaming.
Konferencen giver 6 advokatlektioner
HVOR
Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon +45 3527 1500
HVORNÅR
Tirsdag den 1. juni 2021.
HVORDAN
Tilmelding på relevent.dk/conference_cloud_computing_2021_tilmelding
eller på telefon +45 2830 5445/ +45 4195 1429.
Tilmelding er bindende.
Afmelding på info@relevent.dk.
Indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes 10% af prisen.
Mindre end 14 dage før konferencen tilbagebetales 50% af prisen.
Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.
Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os, hvis du ønsker at sende en kollega i stedet.
FORTRYDELSESRET - på grund af CORONA situationen er det muligt at afmelde sig konferencen
indtil 14 dage før afholdelse UDEN afmeldingsgebyr.

