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Introduktion
At leve op til GDPR – eller at være compliant, som det hedder – betyder
blandt andet i praksis, at virksomhedens medarbejdere også skal være bekendt med reglerne i
GDPR og skal kende til virksomhedens forpligtelser.

Det kan dog være svært at overskue de mange regler og deres praktiske betydning.
Formålet med denne guide er at give brugbare og praktiske råd, der kan anvendes i den daglige
overholdelse af GDPR.

Alt i denne e-bog skal ses som inspiration til dig og din virksomheds GDPR-arbejde / EUPersondataloven.
Hvis I har andre retningslinjer i virksomheden, skal der tages udgangspunkt i dem og ikke
denne guide.

Min viden er indsamlet gennem såvel webinarer, kurser/uddannelse samt erfaringer fra de

kunder, jeg har løst opgaver hos. Dette betyder at du kan have læst samme inspirationsråd i
andre sammenhæng.
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Hvad er Persondataforordningen / GDPR?
Persondataforordningen/ GDPR er en EU regel, som de fleste af os blev bekendt med den 25.
maj 2018.
Denne dato var nemlig datoen, hvor bødestørrelsen for ikke at have styr på sine Persondata
steg markant.
Jag har til sidst lagt et link ind, hvor du kan læse om bødernes størrelser i hele EU samt
årsagen til, at de er blevet uddelt.
Og ja, jeg ved godt bøderne kan være store, men jeg mener ikke det skal være den vigtigste
årsag til, at få styr på Persondataloven / GDPR.
Den vigtigste årsag må være, at vi overholder loven og sikre at Persondata ikke kommer I
hænderne på forkerte, eventuelt kriminelle personer, der kan misbruges vores Persondata.

Derudover er mit budskab med, at virksomheder I Danmark skal have styr på Persondataloven /
GDPR at vi rent markedsføringsmæssigt kan bruge det overfor vores kunder og ikke mindst
brugere af vores hjemmesider samt webshops.
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Dokumentation
Hvordan skal du dokumentere at du har styr på Persondataloven / GDPR. ?
.
Siden 25. maj 2018 har du skulle kunne fremvise en oversigt over dine samlede
Persondataoplysninger, det som Datatilsynet kalder en:
•

Intern Fortegnelse

som I vil skulle fremvise ved et besøg af Datatilsynet.
•

•
•
•
•
•
•
•

Kortlægning (af IT-systemer samt manuelle processer, indenfor kategorierne kunder, ansatte
og leverandører), for hver kategori skal I kunne svare på nedenstående Spørgsmål:
o
Hvilke data opbevares indenfor Almindelige persondata, Følsomme og
særlige persondata?
o
Formål og behandling (hvorfor opbevares disse data?)
o
Hjemmel (med hvilken ret behandler I disse persondata?)
o
Hvilke interne brugere eller brugergrupper har adgang til disse data?
o
Regler for sletning af persondata (Hvornår slettes hvilke persondata?)
Databehandleraftaler (fra jeres leverandører til jer som dataansvarlig)
Aftaler som databehandler (fra jer til jeres foredragsholdere, som er dataansvarlige)
Risikovurdering for hvert IT-system samt manuelle processer
Kontroller etableret udfra risikovurderingen
Indsigtsoverblik, således at enhver I måtte opbevare persondata på, kan få indsigt i hvilke
persondata I opbevarer om den pågældende person.
Hændelser, håndtering samt dokumentering af de sikkerhedsbrud, der måtte være opstået
samt anmeldt
Standardtekster f.eks.
o
Samtykkeerklæring vedr. billeder på jeres hjemmeside,
o
Tilmelding til nyhedsbrev,
o
Cookies politik,
o
Oplysningspligt på hjemmesiden,
o
Håndtering af brud på datasikkerheden herunder hvem der har opgaven

Ovenstående samles i den Intern fortegnelse, der løbende opdateres til brug for bl.a.
fremvisning overfor Datatilsynet ved besøg
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Fortegnelsen - Kunder
Jeg vil her give nogle eksemplar på oplysninger, som opbevares for en kunde eller en mulig
kunde, altså leads

Oplysninger vil typisk være:

•

•

Navn

•

Adresse

•

Faktureringsadresse (f.eks. hvis den afviger fra leveringsadressen)

•

CVR nummer

•

E-mailadresse

•

Telefonnummer

•

Elektroniske spor (f.eks. Cookies) fra besøg på vores hjemmeside

Formålet med, at opbevarer ovenstående oplysninger og måske endda mange flere
oplysninger vil typisk være at vi skal opfylde den aftalte kontrakt med kunden. F.eks. Kan vi
ikke aftale leveringen, hvis ikke vi kender leveringsadressen og efterfølgende er
fakturaadressen mindst lige så vigtig.

•

Grundlaget / hjemlen for at vi opbevarer disse data er typisk den indgåede kontrakt,,
bogføringsloven og andre offentlige love. (SKAT/moms)

•

Videregivelse af data kan forekomme, hvis virksomheden anvender IT systemer, der
supporteres af andre virksomheder. Her er det vigtigt, at huske på såvel
databehandleraftaler samt ikke mindst slettereglerne.
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Fortegnelsen - Ansatte
Jeg vil her give nogle eksemplar på oplysninger, som opbevares for en ansat I virksomheden

Oplysninger vil typisk være:

•

•

Navn

•

Adresse

•

CPR nummer (til brug for indberetning af SKAT)

•

Bankkontonummer

•

E-mailadresse

•

Telefonnummer

•

Loging I IT-systemer

Formålet med, at opbevarer ovenstående oplysninger og måske endda mange flere
oplysninger vil typisk være at vi skal kunne håndtere løn samt personaleadministrationen
F.eks. Kan vi ikke udbetale løn, hvis ikke vi kender bankkontonummeret på den ansatte..

•

Grundlaget / hjemmel er persondataforordningen artikel 6 stk. 1 b (ansættelseskontrakt),
artikel 6 stk. 1 c (retlig forpligtelse), databeskyttelsesloven § 12 (personaleoplysninger) og
databeskyttelsesloven § 11 stk. 2, 1 (cpr-nummer).

•

Videregivelse af data kan forekomme, hvis virksomheden anvender IT systemer, der
supporteres af andre virksomheder. Her er det vigtigt, at huske på såvel
databehandleraftaler samt ikke mindst slettereglerne.
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Fortegnelsen - Leverandører
Jeg vil her give nogle eksemplar på oplysninger, som opbevares for leverandører til en
virksomhed

Oplysninger vil typisk være:

•

•

Navn

•

Adresse

•

CVR nummer

•

Bankkontonummer

•

E-mailadresse

•

Telefonnummer

•

Loging I IT-systemer

Formålet med, at opbevarer ovenstående oplysninger og måske endda mange flere
oplysninger vil typisk være kommunikation i forbindelse med afklaring af indkøbsmuligheder
og forhandlinger

•

Grundlaget / hjemmel for at vi opbevarer disse data er typisk forhandlinger om og indgåede
aftaler / kontrakter, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b (kontrakt) og artikel 6
stk. 1 f (legitim interesse)

•

Videregivelse af data kan forekomme, hvis virksomheden anvender IT systemer, der
supporteres af andre virksomheder. Her er det vigtigt, at huske på såvel
databehandleraftaler samt ikke mindst slettereglerne.
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Databehandlere – og Databehandleraftaler
En databehandler er en juridisk eller fysisk person, der behandler data på vegne af den
dataansvarlige (den der afsender data og beslutter hvad der skal ske med de data, der
fremsendes)

Hvem er databehandler og hvem skal du indgå databehandleraftaler med. ?
Spørgsmål vedr. om I som virksomhed er Dataansvarlige eller Databehandler:
•
Hvem bestemmer formål?
•
Det er den Dataansvarlige, der bestemmer formålet med indsamling af data
•
Databehandleren udføre den opgave, som den Dataansvarlige har beskrevet
formålet af
•

Hvem bestemmer, om der skal ske sletning?
•
Det er den Dataansvarlige, der bestemmer om der skal ske sletning samt hvornår
•
Databehandleren udføre den opgave, som den Dataansvarlige har beskrevet

Typiske databehandlere er:
• Hostingfirmaer
• Lønbureauer
• Leverandører af cloud løsninger
Omvendt er en revisor typisk ikke en databehandler, idet de bestemmer selv formålet med de
modtagne data og de bestemmer selv hvilket IT system, de anvender til udarbejdelse af jeres
årsregnskab.
Dette er dog ved, at ændre sig, idet branchen er ved, at udvikle sig, så de tilbyder flere
forskellige løsninger til deres kunder.
Det samme gør sig gældende med en håndværker, som selv bestemmer værktøjet og formålet
med de oplysninger han har modtaget for at løse en opgave.
Men uanset databehandleraftale eller ej, så skal persondata behandles sikkert, så kan
håndværkeren eller revisoren ikke bare lade telefonnummer, bolignummer, underskriftsbilag fra
anpartsbogen eller lign. ligge og flyde.
Og husk:
Hvis du videregiver data til en databehandler, skal du huske at have en databehandleraftale.
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Samtykke
Samtykke er nok det mest drøftede emne I forbindelse med Persondataloven / GDPR.
Hvornår skal der gives et samtykke. ?

Som udgangspunkt er min holdning at samtykke den sidste hjemmel/ grundlag for at opbevarer
persondata, du skal anvende, men I nogle tilfælde er det nødvendigt, og andre tilfælde skal der
foreligge et samtykke.

Et samtykke kan med fordel anvendes ved:

•

•

Profilbilleder på en virksomheds hjemmeside

•

Politiske tilhørsforhold (f.eks. som bestyrelsesmedlem eller kandidat)

•

Fagforeningsmæssig tilknytning

•

Helbredsmæssige oplysninger

•

Seksuel orientering

•

Straffedomme og lovovertrædelser

Formålet med, at opbevarer ovenstående oplysninger vil typisk være kommunikation i
forbindelse med afklaring af om du er den rette til et job, f.eks. kan en straffedom gøre at du
ikke kan arbejde i vagt/ alarm branchen. Det kan også være en operation, hvor det er
væsentligt at kende patientens helbredsmæssige oplysninger inden operationen.

•

Grundlaget / hjemmel for at vi opbevarer disse data er typisk Samtykke, jf.
databeskyttelsesforordningen artikel 9 stk. 2, a og artikel 6 stk. 1, a (samtykke).
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GDPR EU-Persondataloven version 1.0.
Min anbefaling til de næste skridt du nu bør tage for, at få skabt dig et overblik over hvor langt I
er I den virksomhed, du arbejder i med implementering af GDPR/ EU-Persondataloven er at du
stiller følgende spørgsmål:

•

Hvilke persondata opbevares ?

•

Hvad bruges persondataene til?

•

Hvor er persondataoplysninger opbevaret ?

•

IT mæssigt men også reoler, fysiske arkiver

•

Hvordan er risikovurderingen udarbejdet, og

•

Hvad er status

•

Hvilke kontroller er der disse systemer?

•

Hvem har adgang til hvilke systemer samt persondata

•

Hvad har vi af Databehandleraftaler ?

•

Hvilke samtykke erklæringer findes ?

•

Cookies politikken er den opdateret med ændringerne fra januar 2020. ?

•

Hvad siger vi, hvis en tidligere medarbejder skriver og spørger om indsigt til hvilke
Persondata, vi opbevarer samt hvornår vi sletter dem. ?

Husk målet er at du altid kan fremvise en Intern fortegnelse, når Datatilsynet melder sin
ankomst, uanset om det er varslet besøg eller et uanmeldt besøg.

På de efterfølgende sider har jeg udarbejdet en lille GDPR ordbog samt lagt forskellige links til
nyttige sider og artikler.
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GDPR–ordbog
Databehandler: En virksomhed eller myndighed, der behandler personoplysninger på
vegne af en eller flere dataansvarlige.
Dataansvarlig: En virksomhed eller myndighed, der behandler personoplysninger og
afgør, hvilke formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne må behandles.
Databehandleraftale: Den aftale, der skal indgås mellem den dataansvarlige og
databehandleren, som skal sikre, at personoplysninger behandles og beskyttes efter
gældende lovgivning.
Databeskyttelsesforordningen: Den formelle titel på forordningen, der fandt
anvendelse den 25. maj 2018, i daglig tale kaldes GDPR.
Fortegnelse: Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, at alle dataansvarlige og
databehandlere fører interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger.

Vejledningen kan læses her:
https://www.datatilsynet.dk/Media/E/5/Fortegnelse%20(2).pdf
Datatilsynet: Offentlig tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med overholdelse af GDPR.
Konsekvensanalyser: Det er et dokument og en analyse, der skal udarbejdes hvis en
behandling af personoplysninger sandsynligvis vil indebære en høj risiko for den
registrerede person. Konsekvensanalysen skal beskrive og analysere de påtænkte
behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger.

12

GDPR–ordbog, fortsat
DPO: Forkortelse for Data Protection Officer (på Dansk databeskyttelsesrådgiver). En
DPO skal rådgive den dataansvarlige om de databeskyttelsesretlige regler og på bedste
vis understøtte god databeskyttelse hos den dataansvarlige.
GDPR: Forkortelse for General Data Protection Regulation. Hedder på dansk
Databeskyttelsesforordningen og kaldes af nogen Persondataforordningen.
Persondata: Det samme som personoplysninger og omfatter enhver form for
information om en identificeret eller identificerbar fysisk Person.
Behandling: En behandling af personoplysninger er eksempelvis når man indsamler,
registrerer, bruger, opbevarer, videregiver og sletter personlige oplysninger.
Brud på persondatasikkerheden: Når personoplysninger bliver offentliggjort, delt med
uvedkommende, videregivet eller på anden vis gjort tilgængelig for uvedkommende

personer.
Sletning: Sletning er en handling, der sikrer, at personoplysninger ikke længere er
tilgængelige.
Link til de i EU udstedte bøder : https://www.enforcementtracker.com/
FAQ-listen hos Datatilsynet: Nok den bedste side, hvis du lige skal have et hurtigt svar
på et GDPR spørgsmål. Du kan finde den her:
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/ofte-stillede-spoergsmaal
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Afrunding og lidt om RN Consulting
Tak for at du læste med hertil.
Du er nu kommet gennem de emner, jeg havde valgt at lægge ind i denne guide til emnet
“Kom godt i gang med GDPR EU-Persondataloven”.
Der er masser af andre emner, som er mindst ligeså relevante, f.eks. Hvordan skal jeg
gøre med overførsler til i databehandlere i USA?” Det kan blive på et senere tidspunkt,
jeg skriver om det.

Sig til, hvis der er emner, du tænker jeg skal tage med i en senere guide om GDPR / EU-

Persondataloven
Står du nu tilbage med et spørgsmål eller to vedr. GDPR / EU-Persondataloven eller et
spørgsmål vedr. procesoptimering, skal du være meget velkommen til at kontakte mig for
en nærmere dialog til løsning af dine udfordringer.

Samarbejde med RN Consulting
Når du indgår et samarbejde med mig, så kan du være sikker på at få en projektleder og
sparringspartner, som er målrettet, planlægningsorienteret og fokuseret på
implementering af den enkelte opgave.
For mig er det en selvfølgelig at en aftale overholdes, også vedr. overholdelse af aftaler
på økonomi og kvalitetsområderne.

Jeg anser loyalitet overfor de beslutninger, der er truffet, som en selvfølge.
Derudover vil jeg altid gøre mit bedst for, at du føler dig både tryg og tilfreds ved at
overdrage ansvaret til mig. Jeg vil gennem en både energisk, systematisk og

resultatorienteret tilgang sikre, at du får den absolut bedste oplevelse af vores
samarbejde.
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