
   
 

PERSONDATAFORORDNINGEN - GDPR 

 

Der har igennem længere tid være skrevet meget om persondataforordningen og ikke mindst advaret med 

store bødestørrelser. EU’s persondataforordning træder i kraft den 25.maj 2018, men vi har dog siden 2000 

haft en persondatalov i Danmark. Når EU-forordningen træder i kraft afløser forordningen persondataloven 

hvorefter alle danske virksomheder, foreninger og institutioner skal overholde forordningens artikler. 

Persondata 

Næsten alle danske virksomheder kommer i berøring med persondata. Selv i den mindre virksomhed kan der 

være personfølsomme data. F.eks. private kunder eller jobansøgninger fra personer, der gerne vil ansættes i 

virksomheden. Her er virksomheden omfattet af reglerne om beskyttelse af persondata. 

De persondataoplysninger der registreres i virksomheden skal der tages hånd om af de medarbejdere der 

behandler persondata i det daglige. Der skal tages hensyn til de personer der registreres oplysninger om 

f.eks.: Er der modtaget samtykke? Har opbevaringen af data et formål? Er der en politik for hvor længe data 

opbevares? Disse spørgsmål er ikke udtømmende. 

Hvad skal din virksomhed foretage sig? 

Du kan selv gå i gang med at forsøge at skabe den fornødne dokumentation og implementere dine politikker 

om persondata i virksomheden. Vi anbefaler, at du får hjælp til implementeringsprocessen så du kender din 

opgave som databeskyttelsesansvarlig. 

TT Revision deltager i et rådgivningsforløb, som i virksomheder med op til 20 ansatte typisk kan foretages på 

ca. 3 timer. 

I processen anvender vi et webbaseret værktøj (DPO Advisor), der logisk gennemgår virksomhedens 

forretning og via spørgsmål analyserer de forhold i virksomheden, som kan omhandle persondata. Du får 

licens og adgang til systemet så du selv kan foretage opdateringer, eller med vores hjælp kan opdatere din 

beskrivelse af virksomhedens overholdelse af persondataforordningen. Til brug for Datatilsynets besøg kan 

du udskrive alle relevante procedurer fra systemet.  

Rådgivningsforløbet er struktureret således: 

• Udfyldelse af alle stamdata og beskrivelse af virksomhedens kerneforretning. 

• Gennem interview får I beskrevet, hvilke typer af persondata I har og hvorledes disse behandles 

• Formålet med behandling af persondata og om der er afgivet samtykke til opbevaring beskrives 

• Der foretages en risikovurdering af behandlingen af persondata 

• Få hjælp til at overskue hvilke databehandleraftaler, der skal indhentes 

• Der skal beskrives hvilken politik I har for databeskyttelse, hvilke procedurer I har indført og også 

hvordan virksomheden har overvejet en beredskabsplan ved sikkerhedsbrist. 

• Få råd om hvorledes det er nødvendigt at inddrage personalet i overholdes af beskyttelse af 

persondata 

• Instruktion i løbende fremtidig ajourføring af oplysninger i DPO Advisor 

 



   
 

Prisen for et rådgivningsforløb på ca. 3 timer fra TT Revision og udfyldelse af dokumentation, der til enhver 

tid skal foreligge for Datatilsynet er kr. 3.000 ekskl. moms for virksomheder op til 20 personer.  

Hertil skal tillægges prisen for det software der anvendes. Priserne på DPO Advisor kan I se nedenfor. 

 

 Pris v/1 år Pris v/2 år Pris v/3 år 

DPO Advisor for 1-5 ansatte 2.000.- 3.300.- 4.000.- 

DPO Advisor for 6-10 ansatte 4.000.- 6.600.- 8.000.- 

DPO Advisor for 11-20 ansatte 6.000.- 9.900.- 12.000.- 

DPO Advisor for 21-50 ansatte 9.000.- 14.850.- 18.000.- 

DPO Advisor for 51 – flere ansatte 12.500.- 20.625.- 25.000.- 

 

Til dig der selv vil processen igennem uden rådgivningsforløbet vil vi forsøge at afholde 1-2 workshops på 4 

timers varighed, hvor der kan stilles spørgsmål til gennemgangen. Workshops vil blive afholdt i april måned 

af de jurister og IT-sikkerhedsfolk der står bag DPO Advisor. Prisen vil være kr. 2.000 + moms. 

 

INFO 

Du får:  

Et brugervenligt software og en gennemgang af virksomhedens overholdelse af persondataforordningen, så 

du selv nemt kan vedligeholde dokumentationen i fremtiden. 


