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Sensitive persondata gemt uden viden/samtykke

Persondata gemt in duplo på tværs af systemer

Teknisk utilstrækkelige og/eller dårlige IT systemer

Ad hoc deling/opbevaring af data på personlige PC'er

Potentiel fare i at kunne dekryptere fortrolige persondata

Manglende mulighed for på tilstrækkelig vis at
begrænse adgang til persondata

Andre

Der synes ikke at være teknologiske ulemper, der
udgør en compliance risiko
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HVORFOR ?
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HVORFOR ?

Har været udsat for cyberangreb 

indenfor det sidste år69 %
Har været udsat for afpresning

(f.eks. Ransomware)67 %
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nødt til at ændre forretningsgange

og procedurer
77 %

Kilde: P
WC Cybercri

me Surve
y (2

016)



GDPR - Persondataforordningen

LOVHJEMMEL

Persondataloven

Databeskyttelsesforordningen

GDPR – General Data Protection Regulation
EU Persondataforordning

Databeskyttelsesloven

Danske (nationale) særregler til GDPR

25. maj 2018



GDPR - Persondataforordningen

NYE BEGREBER
PERSONDATAFORORDNINGEN

AUDIT

Persondataforordningen giver den dataansvarlige mulighed for at foretage et 

audit (et kontrolbesøg) hos sin databehandler. Her skal databehandleren vise, 

hvordan de har sikret persondata – såvel analogt som IT-mæssigt. 

DATAANSVARLIG

Den dataansvarlige afgør – alene eller sammen med andre (fælles dataansvar) -

til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af 

personoplysninger. Den dataansvarlige skal altid kunne dokumentere, at 

behandling af personoplysninger ikke overtræder forordningen; herunder 

indenfor 72 timer evt. at indberette sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

DATABEHANDLER

En databehandler håndterer behandling af data for en dataansvarlig efter en 

instruks om, hvordan disse data skal behandles. Hvis en databehandler bliver 

klar over, at den dataansvarlige håndterer persondata ulovligt, har data-

behandleren pligt til at gøre opmærksom på dette.
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NYE BEGREBER
PERSONDATAFORORDNINGEN

DATASUBJEKT

Et datasubjekt er den person, som man kan henføre persondata til.

DATAPORTABILITET

Dataportabilitet indbefatter at den dataansvarlige på anfordring fra et 

datasubjekt skal kunne udlevere persondata i et struktureret og almindeligt 

maskinlæsbart format til tredjemand. Det kan betyde, at virksomheder skal 

videregive personoplysninger til en konkurrerende virksomhed.

For at den registrerede har ret til dataportabilitet, skal pågældende selv have 

givet dataene til den dataansvarlige. Det betyder, at pågældende ikke har ret til 

at få flyttet information, der er udledt på baggrund af personoplysningerne. Det 

kunne være anbefalinger baseret på datasubjektets tidligere adfærd eller køb på 

en webshop. Ønskes data flyttet må det heller ikke krænke andres rettigheder.

Desuden skal det retlige grundlag for behandlingen være enten et samtykke eller 

en kontrakt. Hviler behandlingen på et andet grundlag, har den registrerede ikke 

ret til dataportabilitet.

DPA (DATA PROCESSOR AGREEMENT)

En databehandleraftale (DK) er en aftale, der bliver indgået mellem den data-

svarlige og den eksterne partner, der behandler data for kunden. Aftalen 

indeholder generelle samarbejdstermer, men er opbygget omkring en tydelig 

instruks fra den dataansvarlige.

DPIA (DATA PRIVACY IMPACT AGREEMENT)

Hvis man håndterer mange persondata skal man udarbejde en såkaldt DPIA (DK: 

konsekvensanalyse). DPIA’en skal beskrive, hvad der sker, hvis der forekommer 

et sikkerhedsbrud, konsekverne for de kompromitterede personer og hvad man 

som dataansvarlig agter at foretage sig. 

DPO (Data Protection Officer)

En DPO er en databeskyttelsesrådgiver. Vedkommende skal bl.a. sikre, at 

virksomheden overholder EU’s Persondataforordning (GDPR).

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR er i daglig tale den kortere version af General Data Protection Regulation, 

eller på dansk EU’s nye persondataforordning.
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DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN
PERSONDATAFORORDNINGEN

Sanktioner

Overførelse
af persondata

Notifikation
ved brud

Samtykke

Privacy by
Design/Default

Portabilitet

DPO
(Data Protection Officer)

Risikostyring
(Data Protection Impact Assessment)
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PERSONDATAFORORDNINGEN

KAPITEL I
Generelle bestemmelser
Artikel 1-4

KAPITEL II
Principper
Artikel 5-11

KAPITEL III
Den registreredes rettigheder
Artikel 12-23

KAPITEL IV
Dataansvarlig og databehandler
Artikel 24-43

KAPITEL V
Overførsel af personoplysninger til 
tredjelande
Artikel 44-50

KAPITEL VI
Uafhængige tilsynsmyndigheder
Artikel 51-59

KAPITEL VII
Samarbejde og sammenhæng
Artikel 60-76

KAPITEL VIII
Retsmidler, ansvar og sanktioner
Artikel 77-84

KAPITEL IX
Bestemmelser vedrørende 
specifikke behandlingssituationer
Artikel 85-91

KAPITEL X
Delegerede retsakter
Artikel 92-93

KAPITEL XI
Afsluttende bestemmelser
Artikel 94-99
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OVERTRÆDELSESSANKTIONER

KAPITEL I
Generelle bestemmelser

Offentlige myndigheder
Nationale særregler kan indføres

Private virksomheder

• Indhentning af samtykke ift. børn
• Data protection by Design/Default 
• Delt dataansvar 
• Repræsentanter for dataansvarlige etableret udenfor EU 
• Databehandlere 
• Databehandlerinstruks 
• Dokumentation for datastrømme 
• Samarbejde med tilsynsmyndigheden 
• Sikkerhedsforanstaltninger 
• Notifikation 
• Privacy Impact Assessment 
• Forudgående underretning af tilsynsmyndighed 
• Udpegning af DPO (herunder krav, stilling og opgaver) 
• Certificering 

Max. 10 mio. EUR Max. 10 mio. EUR eller 2% af globale 
årlige omsætning

• Grundlæggende principper for behandling 
• Grundlag for behandling (både almindelige og følsomme oplysninger) 
• Betingelser for samtykke 
• Datasubjektets rettigheder 
• Sikkerhedsforanstaltninger 

Max. 20 mio. EUR Max. 20 mio. EUR eller 4% af globale 
årlige omsætning
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BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHED?

Definition

”Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintet- 

gørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til 

personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden

måde behandlet.”

Eksempler på brud af persondatasikkerhed

• Organisatoriske fejl

• Adgang for personer uden behov/formål

• Menneskelige fejl

• Offentliggørelse af personoplysninger på internettet som følge af fejl 

eller uvidenhed om, hvad der må offentliggøres, eller som følge af 

utilstrækkelig anonymisering m.v.

• Utilstrækkelige eller fejlbehæftede IT-løsninger

• Manglende kryptering af formularer på web-site (eller e-mails) til brug 

for fremsendelse af følsomme oplysninger

• Kriminelle handlinger

• Hackerangreb

• Identitetstyveri

• Industrispionage eller terror
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ANMELDELSE AF SIKKERHEDSBRUD

Til Datatilsynet

Hvornår?

• Uden ugrundet ophold og ikke senere end 72 timer efter sikkerhedsbruddet

Hvordan?

Skriftlig redegørelse for:

• Sikkerhedsbruddets karakter

• Konsekvenser af sikkerhedsbruddet

• Hvordan skaden er/vil blive søgt begrænset af den dataansvarlige

• Kontaktoplysninger på den dataansvarlige (evt. DPO)

• Dokumentere alle relevante forhold omkring sikkerhedsbruddet, så 

Datatilsynet kan vurdere, hvorvidt Persondataordningens foreskrifter er 

overholdt

Til datasubjekterne (de registrerede)

Hvornår?

• Uden ugrundet ophold og kun hvor der er høj risiko for datasubjekterne

Hvordan?

Skriftlig og i letforståeligt sprog orientering omfattende:

• Konsekvenser af sikkerhedsbruddet

• Anbefalinger til hvordan datasubjektet kan begrænse skaden

• Kontaktoplysninger til dataansvarlige (evt. DPO)

Bemærk – Ingen pligt til orientering, hvis …

• Data ikke kan afkodes (gjort uforståelige), f.eks. via ”stærk” kryptering

• Den dataansvarlige har fjernet risiko for misbrug

• Uforholdsmæssigt vanskelig at udsende orientering (i så fald krav om offentlig 

kommunikation (f.eks. dagblade, medier m.v.)
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PERSONDATA

HVEM EJER PERSONDATA?

• Den registrerede (datasubjektet)

• Fysisk person, dvs. ikke selskaber eller andre juridiske personer

• Enkeltmandsselskaber ?

• Kun den registrerede kan disponere (har ejendomsretten) over 

oplysningerne

• Kun den registrerede kan give samtykke til behandling af sine 

oplysninger

• Undtagelser kan ske gennem lovhjemmel (f.eks. værgemål)

EKSEMPEL: PERSONDATA I ANSÆTTELSESFORHOLD

• Personaleadministration / HR systemer (Anmeldelse til Datatilsynet?)

• GPS-overvågning af medarbejdere

• Videoovervågning af medarbejdere

• Internet- og emailovervågning

• Kontrolforanstaltninger

• Overførsel af bl.a. lønoplysninger til lønadministrator/-bureau

• Cloud løsninger

• Koncernintern deling af medarbejderoplysninger

HVAD MED …

• Straffeattester (potentielle medarbejdere til særlig betroet stilling)

• Kreditoplysninger (potentielle medarbejdere til særlig betroet stilling)

• Rekruttering / Nyansættelser

• Facebook (FOU 2011.1501)

• Google m.fl.

• Personlighedstest

• Referencer (mundtlige som skriftlige)



GDPR - Persondataforordningen

PERSONLIGE OPLYSNINGER

ALMINDELIGE OPLYSNINGER (Artikel 6) – f.eks.:

Håndtering af almindelige ikke-følsomme oplysninger kræver ikke et udtrykkeligt samtykke, men kan ske som led i opfyldelsen af et ansættelsesforhold.

• Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato)

• Familieforhold

• Ansøgning og CV (uddannelse, eksamensoplysninger, tidligere beskæftigelse)

• Løn, arbejdstider, fravær, sygedage

• Kontonummer

• Skat og gæld

FØLSOMME OPLYSNINGER (Artikel 9) – f.eks.:
• Oplysninger om helbredsforhold (undtaget hvis den viden er nødvendigt for at opfylde lovkrav)

• Fagforening (undtaget hvis den viden er nødvendig med henblik på kontingenttræk)

• Straffeattest og andre tilsvarende rent private forhold

• Personlighedstest m.v.

• Racemæssig eller etnisk baggrund

• Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

• Seksuelle forhold

• Væsentlige sociale problemer

HUSK
Behandling af følsomme oplysninger
Behandling af følsomme oplysninger er som udgangspunkt
forbudt. Der er dog undtagelser, hvis den registrerede har
givet udtrykkeligt samtykke, hvis det eksempelvis kan
beskytte den registreredes eller andres vitale interesser,
eller hvis det er nødvendigt for at overholde arbejdsretlige
forpligtelser.

Hvis en virksomhed behandler følsomme oplysninger om
sine medarbejdere, som ikke sker som led i opfyldelse af et
lovkrav (f.eks. opbevaring af straffeattester, personligheds-
attester, detaljer om sygefravær mv.), så er virksomheden
forpligtet til at anmelde sin personaleadministration til Data-
tilsynet.

Behandling af CPR-nummer
Virksomheder må kun behandle en medarbejders CPR-
nummer, hvis det er et lovkrav (f.eks. indberetning til
SKAT), eller hvis der er givet udtrykkeligt samtykke.
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SAMTYKKEERKLÆRING

GRUNDLÆGGENDE (Artikel 7):

Samtykke skal indhentes specifikt og det skal oplyses til personen (datasubjektet), som giver samtykket, til hvilket formål virksomheden vil bruge 

personoplysningerne og hvor længe man har påtænkt samtykket skal gælde – OG virksomheden skal kunne dokumentere at samtykket er afgivet korrekt.

Samtykke bør gives i form af en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra datasubjektet, 

hvorved vedkommende accepterer, at personoplysninger om vedkommende behandles, f.eks. ved en skriftlig erklæring, herunder elektronisk, eller en mundtlig 

erklæring.

Almindelige oplysninger : Samtykke

Følsomme oplysninger : Udtrykkeligt samtykke

HUSK:

• En dataansvarlig skal altid kunne dokumentere at have modtaget et datasubjekts samtykke til behandling af personoplysninger 

• Samtykke kan ikke udgøre lovligt behandlingsgrundlag, hvis der er en klar ubalance mellem datasubjektet og den dataansvarlige 

• Det skal være lige så let at trække et samtykke tilbage som at afgive det 

• Hvis samtykke indhentes igennem en skriftlig erklæring med anden information – f.eks. en ansættelseskontrakt eller en Privacy Policy – skal 

samtykkeanmodningen adskilles tydeligt fra øvrigt indhold 

• I forbindelse med børns (alder under 16 år) aktiviteter på sociale medier skal samtykke indhentes hos den, der har forældremyndigheden (November ’17: DK 

vælger at nedsætte grænsen til 13 år i forbindelse med ny Persondatalov)
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SAMTYKKEERKLÆRING

EKSEMPEL – Utilstrækkeligt præcist samtykke:

”Jeg giver hermed samtykke til, at X må behandle mine personoplysninger i forbindelse med aktiviteter vedrørende salg og markedsføring. X er endvidere 

berettiget til at videresende mine oplysninger til X’s leverandører og samarbejdspartnere til brug for tilsvarende formål”

EKSEMPEL – Tilstrækkeligt præcist samtykke:

”Jeg giver hermed samtykke til, at X må behandle mine personoplysninger til brug for administrationen af min profil på X’s online kundeklub. I det omfang jeg 

eksplicit har accepteret dette, er X endvidere berettiget til at benytte mine oplysninger i forbindelse med fremsendelse af særlige tilbud og events, så længe jeg 

er medlem af X’s kundeklub."

EKSEMPEL – Tilbagekaldelse af samtykke:

Adgangen til at tilbagekalde et samtykke skal være let og umiddelbar – på samme måde som ved afgivelse af samtykket. Dette krav kunne eksempelvis 

opfyldes ved at angive følgende i forbindelse med, at kunden afgiver sit samtykke, jf. ovenfor.

”Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på <e-mail> eller telefonnummer +45 1234 5678. Hvis du vælger at tilbagekalde dit 

samtykke vil dette eventuelt kunne medføre, at du ikke længere kan anvende vores kundeklub"
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DEN REGISTREREDES (DATASUBJEKTETS) RETTIGHEDER

SOM REGISTRERET HAR MAN EN RÆKKE RETTIGHEDER:

• Man har ret til at blive oplyst om, at ens persondata behandles

• Man har ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens persondata 

behandles

• Man har ret til at klage over, at ens persondata behandles

Retten til at blive oplyst:

Som virksomhed (dataansvarlig) skal du på anfordring oplyse:

• Din virksomheds identitet (CVR-nr., adresse m.v.)

• Formålene med indsamlingen og behandling af personoplysningerne

• Reglerne om indsigt i og om berigtigelse af personoplysningerne

• Hvilke typer oplysninger, der indsamles, og hvem der modtager 

personoplysningerne

Retten til indsigt:

Som virksomhed (dataansvarlig) skal du på anfordring oplyse:

• Hvilke personoplysninger, der behandles

• Hvad er formålet med behandlingen

• Hvem der har adgang til de indsamlede personoplysninger

• Information om, hvor personoplysningerne kommer fra

Retten til at klage/gøre indsigelse:

Et datasubjekt kan altid gøre indsigelse mod, at personoplysninger om 

vedkommende behandles. Hvis indsigelsen er berettiget, er man som 

dataansvarlig (virksomhed) forpligtet til ikke længere at behandles de 

pågældende oplysninger.

4UGER
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DPO (Data Protection Officer)

HVORNÅR?

• Offentlige myndigheder (undtagen domstole) – Opgave i samfundets interesse eller myndighedsudøvelse

• Virksomhedens kerneaktivitet består i behandling af persondata, der i medfør af sin karakter, omfang og/eller

formål kræver regelmæssig og systematisk databehandling af registrerede i stort omfang (>50 %) ELLER

hvis produkt eller tjeneste direkte består i behandling af følsomme personoplysninger eller oplysninger om

strafbare forhold.

Eksempler:
Hvis hovedaktiviteten i virksomheden er at tilbyde cloud computing, hosting af web-sites/web-shop, søgemaskiner,

teleselskab, markedsundersøgelser, er Internetudbyder eller har af apps baseret på personoplysninger.

”Regelmæssig og systematisk overvågning” – eksempelvis hvis virksomheden tilbyder lokalitetstracking via apps,

adfærdsbaseret annoncering, e-mail retargeting, loyalitetsprogrammer eller har tilsluttede enheder (IoT) som f.eks.

intelligente målere.

HUSK

DPO’en
• Udpeges på baggrund af faglige 

kvalifikationer; herunder navnlig i forhold til 
databeskyttelsesret og –praksis

• Evner at udføre impact assessment, audits 
samt udarbejde dokumentation og analyser

• Konkret viden om den behandling af person- 
data, der pågår i virksomheden

• Uafhængig (ikke være underlagt instrukser 
fra virksomheden). Kan ikke afskediges – 
eller straffes – for udførelse af sit hverv som 
DPO

• Uvildig (udvise objektivitet)
• Rapporterer direkte til virksomhedens 

ledelse
• DPO kan ikke være repræsenteret ved 

virksomhedens CIO eller HR-ansvarlige eller 
revisor, som afgiver sikkerhedserklæring
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DPO (Data Protection Officer)

ARBEJDSOPGAVER?

• Sætte fokus på privacy awareness

• Gennemføre træning/uddannelse af medarbejdere

• Udarbejde og implementere privacy politikker og procedurer

• Sparring og rådgivning om persondataretlige forhold

• Samarbejde med relevante eksterne partnere

• Gennemføre DPIA (Data Protection Impact Assessments)

• Etablere kontakt til Datatilsynet

• Administrere forholdet til databehandlere (hvis tredjepart)

• Besvare henvendelser fra registrerede datasubjekter

• Overvåge compliance og gennemføre audits

• Vedligeholde dokumentation

• Administrere hændelser og brud på persondatasikkerheden

• Underretning til Datatilsynet ved brist
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PRIVACY BY DESIGN / DEFAULT

PRIVACY BY DESIGN:

Privacy by Design indebærer, at virksomheder skal beskytte personlige 

oplysninger ved at indarbejde forretningsprocedurer og infrastrukturer i 

teknologiens designspecifikationer.

Det betyder, at persondatabeskyttelse skal bygges ind i nye systemers og 

processers arkitektur.

PRIVACY BY DEFAULT:

Privacy by Default betyder, at virksomheder skal indføre procedurer, der 

som standard sikrer, at der kun behandles persondata, som er nødvendig 

for hvert enkelt formål med behandlingen, og især at data ikke indsamles og 

opbevares ud over det nødvenlige tidsrum til de specifikke formål, og at de 

kun opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at levere produktet eller 

servicen.

CASE

Eksempelvis vil du som en kommende bruger af en ny tjeneste - for eksempel et socialt medie - ved oprettelse af en profil skulle udlevere navn og e-mail-

adresse til udbyderen. Men tjenesten behandler måske uden tilstrækkelig indhentet samtykke også andre personlige data, som for eksempel din lokation og 

dit køn, ligesom tjenesten gør dataene offentlig tilgængelige - og ikke kun for dine kontakter.

Dette eksempel vil nok være en type eksempel på overtrædelse af persondata-beskyttelsesprincipperne og derved af Privacy by Default-princippet, da der 

behandles flere informationer end servicen kræver. Situation kunne have været undgået ved at bruge Privacy by Design-konceptet, hvor udbyderen ville have 

indarbejdet tekniske og organisatoriske forholdsregler til at forudse og undgå denne overtrædelse, allerede før det sociale medie blev lanceret.
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UDVEKSLING AF PERSONDATA TIL/MED TREDJELANDE

DEFINITION:

”Tredjeland” – Et land, der ikke er medlem af EU eller EØS (Island, 

Norge og Liechtenstein).

USA:

Privacy Shield – Erstatter Safe Habour. Supplerende regulativer 

(f.eks. FACTA, FCRA, COPPA samt HIPAA). 

Link: www.privacyshield.gov/list

UK:

29. marts 2019 - Hvad sker der ved Brexit?

ØVRIGE:

”Adequete Decisions”– EU Kommissionens blåstempling af 

tredjelande (f.eks. Andorra, Argentina, Canada, Færøerne, Isle of Man, 

Schweitz, Uruguay m.fl.) Skelnes mellem ”sikre” og ”usikre 

tredjelande.
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”USIKRE” TREDJELANDE

BCR (Binding Corporate Rules)

• Intern adfærdskodeks vedtaget af multinationale selskaber med 

henblik på overførsler mellem forskellige filialer i en organisation 

(nyttig ved koncerninterne overførsler af oplysninger).

• Forordningen anerkender udtrykkeligt bindende virksomhedsregler 

for både dataansvarlige og databehandlere og oplister en række 

obligatoriske elementer, der skal inkluderes i de bindende 

virksomhedsregler.

• Kræver godkendelse fra en tilsynsmyndighed (f.eks. Datatilsynet), 

men når BCR først er godkendt, kræver individuel overførsel i 

henhold til de bindende virksomhedsregler ikke yderligere 

godkendelse.

SCC (Standard Contractual Clauses)

a) Standardkontraktbestemmelser

a) Vedtaget af Europakommissionen.

b) Vedtaget af nationale myndigheder og godkendt af 

Europakommissionen. (Nyt under Forordningen: Der 

kræves ikke yderligere meddelelse eller godkendelse.)

b) ”Øvrige” kontraktbestemmelser

a) Ad hoc kontraktbestemmelser mellem dataeksportøren og 

dataimportøren kan anses for at være “tilstrækkelige”, hvis 

bestemmelserne er blevet forelagt for og godkendt af den 

kompetente tilsynsmyndighed.

Hvis der ikke foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse (EU Kommissionens godkendelse som ”sikkert” tredjeland), kan personoplysninger i 

princippet kun overføres til tredjelande, (i) hvis den dataansvarlige eller databehandler, der overfører oplysninger, selv har sikret “fornødne 

garantier”, og (ii) på betingelse af at rettigheder for registrerede, som kan håndhæves, er tilgængelige i det givne land.

De mest relevante ”fornødne garantier” er følgende:

Eksisterende bindende BCR/SCC, der er gennemført i henhold til Direktiv 95/46/EF, er gyldige, indtil de ændres, 
erstattes eller ophæves i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning.
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UNDTAGELSER I SÆRLIGE SITUATIONER

• den registrerede udtrykkeligt har givet samtykke til den foreslåede overførsel efter at være 

blevet informeret om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller fornødne garantier 

(kan dog være problematisk, da samtykke kan tilbagekaldes);

• overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede 

og den dataansvarlige eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for 

indgåelsen af en kontrakt;

• overførslen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der i den 

registreredes interesse indgås mellem den dataansvarlige og en anden fysisk eller juridisk 

person;

• overførslen er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser;

• overførelsen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;

• overførslen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre personers vitale 

interesser (hvis den registrerede ikke fysisk eller juridisk er stand til at give samtykke);

• under visse omstændigheder, hvis overførslen foretages fra et register, der er beregnet til 

at informere offentligheden.

I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller gennemførelsen af “fornødne” garantier oplistet ovenfor må en 

overførsel på tværs af landegrænser kun finde sted på en af følgende betingelser:



COMPLIANCE
Kom i gang – NU !
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20% 50% 30%

Juridiske aspekter Organisation & Processer IT infrastruktur

COMPLIANCE



GDPR - Persondataforordningen

DEN ”TYPISKE” VIRKSOMHED

8 scenarier, de fleste skal forholde sig til i forhold til GDPR

• En person vil have oplyst, hvilke data virksomheden har registreret 

om pågældende

• En person henvender sig og vil have sine data udleveret

• En person henvender sig og vil have slettet sine data

• En person henvender sig og trækker sit samtykke tilbage

• En medarbejder henvender sig og vil have oplyst/udleveret/slettet 

sine data

• Virksomheden opdager, at der er sket et persondatasikkerhedsbrud

• Datatilsynet kommer og virksomheden skal redegøre for, hvordan 

man efterlever forordningens regler

• Virksomheden fungerer som databehandler for et andet selskab
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Datatilsynet’s vejledninger

Hidtidig udgivne vejledninger:

• Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

• Overførsel af personoplysninger til tredjelande

• Indhentning af samtykke

• Dataansvarlige og databehandlere

Kommende vejledninger:

• Fortegnelse

• Adfærdskodekser og certificeringsordninger

• Behandlingssikkerhed

• Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

• Konsekvensanalyse (DPIA)

• Cloud Computing

• Håndtering på brud på persondatasikkerhed

• Registreredes rettigheder

VEJLEDNINGER
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Begynd med en (selv-)evaluering

170 spørgsmål til afdækning af

virksomhedens nuværende

”compliance”-niveau med tilhørende

anbefalinger

GAP ANALYSE

”Rigtig begyndt …

… er den halve sejr”
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COMPLIANCE
Analyse

Design

IT infrastruktur

Drift

Vedligeholdelse

Definition

Organisation og Processer
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COMPLIANCE Forberedelse
• Kickoff og mobilisering
• Undervisning
• Interviews og indsigt
• Afdække nuværende compliance-niveau
• Scope af analysetilgang

FORBEREDELSE

Analyse
• Kortlæg data og –strømme (Dataklassifikation)
• Databehandleraftaler
• Kortlæg standarder
• Privacy Risk Assessment
• Politiker og procedurer
• GAP-analyse
• Prioritering
• Etablere projektorganisation
• Teknologivurdering (IT-systemer m.v.)

ANALYSE

Design
• Teknologitilpasning (IT-systemer m.v.)
• Sikkerhedsprocedurer
• Scoping af løsning
• Design af framework
• Processer
• Governance værktøjer

DESIGN

Implementering
• Uddannelse, kommunikation
• Intern awareness
• Idriftsættelse af løsning(-er)

IMPLEMENTERING

Forankring (kontrol)
• Metode til løbende efterlevelse
• Kontroller, rapportering og dokumentation

FORANKRING

GOVERNANCEGovernance
• Styring af framework
• Justering af framework
• Årlig audit-procedure
• Ad hoc problemhåndtering

GDPR Toolbox
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GDPR TOOLBOX

FIND DET RIGTIGE VÆRKTØJ

Undgå at skyde gråspurve med kanoner – Der skal være proportionalitet i 

tilgangen til GDPR. Løsningens omfang bør stå i rimeligt forhold til den 

opnåede beskyttelse af persondata. Find det rigtige værktøj til brug for 

analyse, dokumentation og vedligeholdelse af GDPR, og som passer til 

virksomheden og dens organisation !

Risikobaseret tilgang til prioritering af løsning

Hvornår er virksomheden compliant (nok)?

• Hvilke tiltag er nødvendige for at undgå bøder eller 

påbud?

• Hvilke tiltag er nødvendige for at undgå alvorlig påtale?

• Hvilke tiltag er nødvendige for at undgå mindre påtale? 
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MANGE (GRATIS) VÆRKTØJER TILGÆNGELIG

draw.io

easynote.io

matterhorn.io

qlutter.io

advisera.com
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DATASTRØMME (MAPPING)
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DATASTRØMME (MAPPING)
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RISICI
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KORRIGEREDE FORANSTALTNINGER
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DPIA (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)
Konsekvensanalyse

Artikel 35, stk. 1:

”Hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin 

karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj 

risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder”

Stk. 3:
Der skal især gennemføres DPIA’er, når der sker:

a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende 

fysiske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder 

profilering, og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den 

fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person 

b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger, jf. Artikel 9, 

stk. 1, eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og 

lovovertrædelser, jf. Artikel 10, eller 

c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang. 
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HR & PERSONALEADMINISTRATION – 12 KRAV

1: Dokumentation
Virksomheden skal beskrive, hvordan personaleoplysninger beskyttes i personaleadministra-

tionen, og hvordan virksomheden i praksis har implementeret nedenstående punkter. F.eks. 

beskrevet i en IT-politik.

2: Adgang
Tilgængeligheden til oplysningerne skal begrænses til de personer, der har et sagligt behov for 

adgang til oplysningerne. Det skal være så få personer som muligt.

3: Medarbejdere, der håndterer personaleoplysninger
De skal instrueres i, hvordan oplysningerne må håndteres, og hvordan de skal beskytte oplys-

ningerne.

4: Personaleoplysninger på papir
Sådanne skal opbevares aflåst, når de ikke er i brug. Når oplysningerne skal smides ud, skal de 

makuleres eller bortskaffes på en måde, hvor uvedkommende ikke kan få adgang til 

oplysningerne.

5: Adgangskode
Der skal kræves adgangskode for at få adgang til PC’ere m.v. med personoplysninger. Koder må 

kun gives til de personer, der skal have adgang. Koder må ikke videregives til andre. Kontrol af 

koder minimum hvert halve år.

6: Forsøg på adgang skal logges
Det skal registreres, hvis der er forgæves forsøg på at få adgang til IT-systemet med følsomme 

personaleoplysninger. Hvis der registreres mange afviste adgangsforsøg, skal der blokeres for 

yderligere forsøg.

7: Lagring på USB
Hvis personaleoplysninger lagres på en USB-nøgle (eller andre bærbare datamedier), skal 

oplysningerne beskyttes. F.eks. ved brug af USB-nøgle med adgangskode og kryptering. Ellers 

skal opbevaring ske i aflåst skuffe eller skab.

8: Beskyttelse af PC’ere
PC’ere, som er koblet til internettet, skal have en opdateret firewall og viruskontrol installeret.

9: Kryptering af formularer med følsomme personoplysninger
Benytter virksomheden website-formularer, hvor følsomme personaleoplysninger og person-

nummer kan indtastes og fremsendes, skal der anvendes kryptering.

10: Kryptering af e-mails med følsomme personaleoplysninger
Hvis der sendes følsomme personaleoplysninger og personnummer med e-mail via internettet, 

bør der ske en kryptering.

11: Reparation/service af it-udstyr
I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder personoplysninger, og når 

datamedier sælges eller kasseres, skal der træffes de fornødne foranstaltninger, så oplysninger 

ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

12: Eksterne databehandlere
Ved brug af ekstern databehandler til håndtering af personoplysninger, skal Persondatalovens 

krav om skriftlig databehandleraftale mv. følges. Eksempelvis når der anvendes et eksternt 

dokumentarkiv, HR, eller f.eks. rekrutteringssystem på internettet.

Kilde: Datatilsynet, Januar 2015
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HR & PERSONALEADMINISTRATION – KOM I GANG !

Skab overblik

• Hvilke personoplysninger behandler vi om vores medarbejdere? (herunder 

ansøgere og fratrådte medarbejdere)

• Hvordan behandles oplysningerne?

• Hvem har adgang til oplysningerne?

• Hvem er dataansvarlig / databehandler for disse personoplysninger? 

(arbejdsgiver er dataansvarlig, men i koncern med flere selskaber kan det 

være relevant at overveje, om der er hjemmel til en evt. udveksling af 

oplysninger mellem selskaberne).

• Hvornår slettes oplysningerne?

Forslag til indsatsområder

• Gennemgang af personaleadministration med henblik på (evt.) anmeldelse og 

godkendelse hos Datatilsynet (herunder opfyldelse af de 12 minimumskrav)

• Uddannelse af HR-medarbejdere og andre med adgang til personoplysninger

• Overblik over alle typer medarbejderoplysninger, der indhentes (herunder 

notering af formålet med den enkelte oplysning, oplysningens karakter, 

kræves samtykke, hvornår sker sletning m.v.)

• Proces for håndtering af medarbejderens ret til indsigt/øvrige parters adgang 

til oplysningerne

• Udarbejdelse af diverse samtykkeerklæringer (i forbindelse med indhentning, 

videregivelse af oplysninger, brug af billeder m.v.)

• Udarbejdelse af sikkerhedsprocedurer for brug af computer og mobile 

enheder med personoplysninger, herunder brug af hjemmearbejdspladser

• Retningslinjer for virksomhedens kontrol (adgang til e-mail, telefonaflytning, 

GPS mv.)

• Databehandleraftaler
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DATAANSVARLIG versus DATABEHANDLER

Dataansvarlig

Den dataansvarlige afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må 

foretages behandling af persondata.

Databehandler

Databehandleren behandler persondata på den dataansvarliges vegne, dvs. 

databehandleren aldrig behandler data til egne formål. 

Forordningens skærpede sanktioner i forhold til Persondataloven

Den dataansvarlige bør alene benytte databehandlere, der giver fornødne 

garantier vedrørende  beskyttelse af den dataansvarliges persondata. I praksis 

betyder det – spørg ind til og kontroller (via dokumentation), at databehandleren 

er compliant i forhold til GDPR. Og helst ingen aftaleindgåelse !

• Som dataansvarlig hæfter man solidarisk med databehandleren over for 

datasubjekterne for databehandlerens manglende compliance.  

Det betyder, at …

• Den dataansvarlige kan ifalde bøder for databehandlerens mangelfulde 

behandling af persondata.
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DATABEHANDLERAFTALE

Hvad skal databehandleraftalen indeholde?

• Databehandlingens varighed 

• Hvilken form for databehandling, der skal foretages og til hvilke(t) formål

• Typer af data, der behandles 

• Kategorier af datasubjekter 

• Databehandlerens pligter og rettigheder, navnlig at databehandleren skal: 

• alene behandle data efter den dataansvarliges dokumenterede instruks 

• at medarbejdere hos databehandleren, der er autoriserede til at 

behandle persondata, er underlagt fortrolighedsforpligtelse 

• etablere og efterkomme alle lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger 

• overholde krav vedrørende anvendelse af andre databehandlere 

(underdatabehandlere – kræver særskilt samtykke for brugen heraf fra 

den dataansvarlige) 

• i muligt omfang bistå den dataansvarlige med at behandle begæringer, 

udarbejde PIA, underretning af Datatilsynet ved sikkerhedsbrud mv. 

• være i stand til over for den dataansvarlige at fremvise alt nødvendig 

information for at dokumentere compliance med reglerne i forordningen 

Krav til databehandleren

• Har ingen forpligtelser i forhold til datasubjekterne (de registrerede), men 

udelukkende overfor dataansvarlig

• Skal udarbejde rapporter over behandlingsaktiviteterne

• Skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerheds-

foranstaltninger

• På anmodning fra den dataansvarlige og efter den dataansvarliges valg slette 

og returnere de behandlede persondata ved behandlingens ophør

• Skal overholde reglerne for overførsel af data til lande uden for EU – f.eks. 

Privacy Shield (USA)

• Ved databrud skal den dataansvarlige informeres uden unødigt ophold

• Udpege en DPO, dersom det er påkrævet



GDPR - Persondataforordningen

DATABEHANDLERAFTALE

Lagres eller behandles der overhovedet personoplysninger i de IT-systemer eller Cloud tjenester, der 

hostes, vedligeholdes eller leveres af eksterne IT-leverandører?

Er det indgået en databehandleraftale eller indeholder aftalen med IT-leverandøren bestemmelser, der 
forpligter IT-leverandøren til alene at behandle personoplysninger iht. din virksomheds instruks og sikre, 

at personoplysninger opbevares og behandles sikkert?

Ved du, hvor IT-leverandøren og dennes underleverandører opbevarer og tilgår personoplysninger fra? 
(Hvor er IT-øsningens hardware fysisk placeret?)

Hvis personoplysninger opbevares eller tilgås af IT-leverandøren fra lande udenfor EU/EØS, er der så 

tiltrådt en dataoverførelsesaftale (EU Kommisionens Standardkontrakt) mellem din virksomhed og IT-
leverandøren?

Har din virksomhed mulighed for at kontrollere IT-leverandørens behandling/opbevaring af behandlede 

personoplysninger – eksempelvis via audit eller revision?
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PRIVACY BY DESIGN / DEFAULT – EN PRAKTISK TILGANG

Definition:
GDPR Referenceramme

Udgangspunktet for PbD-
princippet er definition af en 
ramme, som typisk består af tre 
elementer:

• Processen: herunder roller og 
ansvar for design/ændring

• Design af GDPR-katalog
• DPIA (konsekvensanalyse 

vedr. databeskyttelse)

Implementering I:
Medarbejdere

Dette omfatter definition og 
gennemførelse af korrekt 
kommunikation, uddannelse og 
awarenessmøder målrettet 
forskellige brugergrupper i relation 
til regelsættet omkring person- 
databeskyttelse.

Implementering II:
Processer

Forankring af PbD i en organisa-
tion kræver veldefinerede 
processer og præcis vejledning. 
Projektstyringsmetodik, 
systemudviklingslivscyklus 
(SDLC) og change management-
processer bør tilpasses til at 
kunne rumme forskellige aspekter 
inden for rammen af PbD.

Implementering III:
Teknologi

Brug af værktøjer til at automati-
sere nogle af PbD-kravene kan 
hjælpe i implementeringsfasen. 
F.eks. kan DPIA-processen 
understøttes af et værktøj, der 
beder en projektleder besvare en 
række spørgsmål vedrørende 
volumen og følsomhed af 
personoplysninger, mulig 
overførsel af information og 
involvering af tredjeparter. Brug 
scanning af kildekode.

Release:
Beta test

Planlæg minutiøs præ-release; 
sikre PbD vha. beta-test, dokumen-
tation og DPIA.
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ET PAR GODE RÅD

• Kom i gang – Vent ikke på entydig lovgivning 

• Hæng ikke fast i analyser - Pas på detaljeringsgraden

• Etablér en beslutningsdygtig styregruppe

• Involvér jura, forretning/organisation og IT

• Agil tilgang – Planer og prioriteringer skal løbende ændres

• Husk forandringsledelse – Det handler især om at ændre adfærd
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DISCLAIMER

Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på
baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller
underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger , der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager IMG sig ikke nogen
forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i
publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
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