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Persondataforordningen (GDPR)

Hvordan kommer du i mål med GDPR i din virksomhed?



Persondataforordningen – vedrører den min virksomhed?
Ja, det vedrører alle virksomheder. Alle virksomheder behandler oplysninger om personer, også

B2B. I B2B agerer virksomheden med og gennem personer i din og andre virksomheder. 

Kan jeg komme nemt om ved det?
Det kommer bl.a. an på din virksomheds aktiviteter, hvordan de er tilrettelagt, og hvor godt I

allerede nu lever op til persondatareglerne.

Er det nødvendigt?
Ja. Reglerne er til for at sikre en bedre håndtering og sikring af persondata i alle virksomheder.

Det kommer til at gavne os alle.

Reglerne giver mulighed for, at der kan gives bøder på op til 4 procent af omsætningen, hvis

reglerne ikke overholdes. EU’s Persondataforordning (General Data Protection Regulation –

GDPR) og den danske lovgivning træder i kraft den 25. maj 2018.

Som virksomhed må man forvente, at overholdelsen af reglerne i fremtiden vil få større 

bevågenhed hos alle inkl. medierne.

Skal man bruge dyre advokater og konsulenter?
Det kommer an på virksomhedens egne ressourcer og kompetencer inden for IT-sikkerhed,

jura og persondatalovgivningen. 

En del af arbejdet skal under alle omstændigheder foretages internt, da det er virksomhedens

egne medarbejdere, som ved hvilke data, der anvendes og til hvilke formål, samt kender de 

interne processer. 

Det kan være en god idé at supplere med ekstern rådgivning til at facilitere processen eller fx

få en ”trykprøvning” af de foranstaltninger, man har gjort eller tænker på at sætte i værk. 

Lovgivningen er ganske kompleks, og det er IT-sikkerhed også, så pengene kan være godt

givet ud ved at få ekstern rådgivning fra starten.

Persondataforordningen (GDPR)



Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. 

Der kan også være oplysninger, som indirekte kan identificere en fysisk person, fx ved sammenstilling af 

oplysninger med offentligt tilgængelig information eller med anden information hos den dataansvarlige 

virksomhed.

Selv om man erstatter fx et navn med en kode, er det stadig en personoplysning, hvis koden kan føres tilbage

til den oprindelige personoplysning. Det betyder, at selv om oplysninger er krypteret, vedbliver de med at

være personoplysninger, hvis der er nogen, der kan gøre oplysningerne læsbare og dermed identificere den

pågældende person. Først når data er helt løsrevet fra tilknytningen til den konkrete person, er det bare en

oplysning. 

Hvad er personoplysninger?



Eksempler på personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer.

  HR-oplysninger som fx oplysninger om medarbejderes ansættelse, helbred og sygefravær, løn, afskedigelse.

  Kundeoplysninger som fx oplysninger om kontaktpersoner og ansvarsområder, kundeoplysninger indsamlet i

forbindelse med markedsundersøgelser, kundenummer, betalingskortoplysninger

  Lokaliseringsoplysninger og online identifikatorer såsom IP- og MAC-adresser.

  Billeder af genkendelige personer og lydoptagelser fra genkendelige personer.

Personoplysninger opdeles i følgende typer:

     Følsomme personoplysninger
     Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssige 

     tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, visse biometriske data, helbredsoplysninger, 

     seksuelle forhold eller orientering

     Strafbare forhold

     Personnumre

     Almindelige personoplysninger
     Navn, adresse, e-mail, telefon og fødselsdato, arbejde, stilling, økonomi, sygedage, ansøgning,

     afskedigelse, andre ansættelsesretlige forhold, familieforhold, bolig etc.

Alle de personoplysninger, virksomheden har, skal behandles efter persondatareglerne. 
Der er strengere krav til behandlingen af følsomme oplysninger.



Det er en rigtig god idé at få udpeget en ansvarlig for opgaven i virksomheden og få sammensat en gruppe, der

samlet kan overskue virksomhedens aktiviteter.

Få et overblik over hvad I kan internt, og hvor I evt. har behov for hel eller delvis assistance udefra.

Hvilke områder i virksomheden berører det?
Der findes personoplysninger overalt i virksomheden. 

  HR og personale

  Kunderelationer

  Kundeservice

  Markedsføring

  Salg

Det er vigtigt at få et overblik over den proces, I skal igennem, og prioritere indsatsen. 

I skal bl.a. have et overblik over hvilke data, I behandler, fx hvilke data I modtager og videregiver, hvilke syste-

mer og leverandører I anvender og hvilke dataflows, der er i virksomheden. 

Analysér og vurdér om behandlingerne lever op til kravene eller hvilke ændringer, der eventuelt er nødvendige. 

Analysér risikoen i forbindelse med de nødvendige behandlinger og få truffet de nødvendige beslutninger om,

hvordan de skal håndteres fremadrettet, herunder konsekvenser ved eventuelle sikkerhedsbrister. 

Prioritér hvordan I i praksis får gennemført de nødvendige ændringer af systemer og procedurer.

Implementering
I skal sikre jer, at I har dokumenteret de beslutninger og processer, der er vedtaget, fx i form af konsekvens-

analyser, politikker og databehandleraftaler. 

Sørg endvidere for, at implementeringen rent faktisk sker. Det er nødvendigt, at medarbejderne ved, hvad de

forventes at gøre, når de behandler personoplysninger, og hvordan de skal håndtere fx samtykker, henvendelser

fra de registrerede og sikkerhedsbrister. 

Hvordan kommer man i gang?

  Samarbejdspartnere

  Indkøb

  Økonomi

  IT

  Direktion



Helt grundlæggende kan man sige, at man kun må behandle personoplysninger, hvis der er hjemmel til det i

persondatareglerne eller i anden særlig lovgivning. Kan man ikke finde en lovhjemmel er behandlingen ulovlig.

Databehandlingen skal være saglig, nødvendig og proportional. Der stilles altså nogle krav til fx at det formål,

behandlingen har, er rimeligt og sagligt. Der stilles også krav om, at der ikke må behandles flere data end nød-

vendigt og oplysningerne skal være korrekte. Endvidere skal den, der behandles data om i visse tilfælde oplyses

om, at der behandles oplysninger. Endelig skal oplysningerne slettes igen, når det ikke længere er nødvendigt

at behandle dem. 

    Når lovgivningen taler om ”behandling”, skal det forstås i meget bred forstand, det kan fx være indsam-

ling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning,

brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling

eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Samtykker
Et samtykke skal leve op til en række krav for at være gyldigt, og alle betingelser skal være opfyldt, for at sam-

tykket er lovligt. Det skal endvidere kunne trækkes tilbage. Det er derfor ikke det bedste hjemmelsgrundlag. Der

vil ofte være et andet grundlag, som kan anvendes i stedet.

Hvem er dataansvarlig og hvem er databehandler?
De fleste virksomheder er begge dele, men kravene er forskellige, alt efter om du konkret er dataansvarlig eller

databehandler. Det er derfor vigtigt, at I er bevidste om, hvornår virksomheden er det ene og det andet.

Virksomheden er dataansvarlig, hvis den har det overordnede ansvar for til hvilke formål og med hvilke hjælpe-

midler, der må behandles personoplysninger. Det gælder også, hvis der er andre, der behandler dataene på

virksomhedens vegne.

Virksomheden er databehandler, hvis den behandler oplysninger på vegne af en dataansvarlig og efter instruks

fra denne. En databehandler behandler aldrig oplysninger til egne formål.

Hvordan finder vi ud af, om vi fortsat må behandle 
personoplysninger?



Det er den dataansvarliges ansvar at leve op til kravet om accountability. Det betyder ansvarlighed og går

grundlæggende ud på, at I ikke kun skal leve op til reglerne men også skal kunne dokumentere dette.

Databeskyttelse by design
De nye regler stiller bl.a. krav om, at databeskyttelse altid skal tænkes ind ved indkøb af nye systemer. 

    Det er i det hele taget en god idé at tænke igennem, hvor man kan få hjælp i processen med de 
systemer, man har eller ønsker at indkøbe. Man kan fx indtænke passende flows, blokeringer, 
kontroller og frister i systemerne, så man bliver hjulpet til at gøre det rigtige, forhindret i at gøre det,
man ikke må, og husker de frister, man har lagt ind, om fx sletning af data.

    Overholdelse af persondatareglerne er ikke noget, man gør én gang for alle, men noget der skal 
sikres løbende.

De registreredes rettigheder
Som dataansvarlig virksomhed er det dit ansvar, at reglerne om de registreredes rettigheder overholdes. De re-

gistrerede kan både være interne, fx virksomhedens medarbejdere, eller eksterne, fx kunder eller samarbejds-

partnere.

De registrerede har bl.a. ret til:

  at få information om, at der indsamles oplysninger,

  at få indsigt i de oplysninger, der behandles, 

  at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted,

  at protestere mod, at oplysninger videregives med henblik på markedsføring, 

  at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, også hos andre, som oplysningerne

eventuelt er videregivet til,

  at få slettet sine oplysninger under visse omstændigheder (retten til at blive glemt),

  at tilbagekalde et afgivet samtykke.

Overførsel af data til tredjelande
Hvis din virksomhed har afdelinger i flere lande, eller I samarbejder med virksomheder i lande uden for EU, er

der behov for at være særligt opmærksom på reglerne for overførsel af data til tredjelande. Det er et mere

kompliceret område, hvor det ofte vil være nødvendigt med særlig rådgivning.



H E A LT H  A N D  S A F E T Y  S O L U T I O N S
CONOVAH

Hvad kan CONOVAH hjælpe med?

CONOVAH tilbyder rådgivning om proces og juridisk rådgivning. Vi kan følge jer gennem hele processen eller

de dele, hvor I har særlig brug for hjælp. 

Vi kan også tilbyde hotline-assistance til virksomheder, der gerne vil prøve selv. 

Lovgivningen er relevant, men også kompliceret. Vi vil gerne bidrage til at gøre den komplekse lovgivning

overkommelig, så alle virksomheder kan være med. 

Vi har fokus på løsninger, der også virker i praksis.

CONOVAH ApS

Symfonivej 18

DK-2730 Herlev

www.conovah.com

info@conovah.com

+45 4014 1084
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Vi kan tilbyde forskellige ydelser fx:

  Hjælp til at strukturere og facilitere jeres

arbejde med at implementere person-

dataforordningen.

  Indledende gennemgang af, om I overhol-

der kravene i persondataforordningen 

(Gap analysis)

  Rådgivning dér hvor I selv er gået i stå

  Hotline-funktion til afklaring af juridiske

spørgsmål

  Ekstern DPO-funktion

  Procedure og processer 

  Oplæring og instruktion


