
Har du brug for hjælp 

omkring 

persondatasikkerhed? 

Se 6 gode �lbud inde i 

folderen 

og 

kontakt Tove på 40 25 46 26 

eller tove@tdconsult.dk  

 

Persondata-pakke 3  
For virksomheder med: 

3-6 medarbejdere incl. ejer & evt. freelance bogholder 

1 fast firma-adresse 

Et kundekartotek  på op  l 300 kunder 

 

Indhold: 

Beskrivelsesarbejde*) 

Afdækning af risici og lækager 

Udarb. af poli kker og instrukser 

 

*): 
obligatorisk fortegnelse over behandlingsak viteter 

Overblik over opbevaringssteder 

Overblik over persondata-kategorier 

Overblik over data-flow 

Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger 

 

Pris kr. 22.000,- 
 

Ovenstående pris inkluderer ikke: 

Kørsel over 10 km 

Evt. eksterne omk. (forhåndsgodkendes) 

evt. teknisk gennemgang af IT-udstyr,  

evt. anskaffelse og implementering af sikkerheds-so4ware/-hardware  

kurser for eller opkvalificering af medarbejdere.  

 

Kontakt Tove på 40 25 46 26 eller tove@tdconsult.dk for et  lbud 

på medarbejderkurser. 

 

Generelt: 

Kørsel afregnes med kr. 300 pr.  me.                          

Generel  mepris vedr. databesky;esesarb.: kr. 600,-

Betaling: Ne;o pr. 8 dage 

 
 
 

Skårupøre Strandvej 123, 5881 Skårup 

Tlf:  40 25 46 26 

Mail: Tove@tdconsult.dk  

Web: www.tdconsult.dk 

Cvr: 25 51 76 01 

Fleksibel freelance assistance 

Persondata-pakke 4  
For virksomheder med: 

3-6 medarbejdere incl. ejer & evt. freelance bogholder 

1 fast firma-adresse 

Et kundekartotek  på op  l 300 kunder 

 

Indhold: 

Gennemgang af eget beskrivelsesarbejde *) 

Afdækning af risici og lækager 

Udarb. af poli kker og instrukser 

 

*): 
obligatorisk fortegnelse over behandlingsak viteter 

Overblik over opbevaringssteder 

Overblik over persondata-kategorier 

Overblik over data-flow 

Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger 

 

Pris kr. 17.000,- 
 
Ovenstående pris inkluderer ikke: 

Beskrivelsesarbejde *) 

Kørsel over 10 km 

Evt. eksterne omk. (forhåndsgodkendes) 

evt. teknisk gennemgang af IT-udstyr,  

evt. anskaffelse og implementering af sikkerheds-so4ware/-hardware  

kurser for eller opkvalificering af medarbejdere.  

 

Kontakt Tove på 40 25 46 26 eller tove@tdconsult.dk for et  lbud 

på medarbejderkurser. 

 

Generelt: 

Kørsel afregnes med kr. 300 pr.  me.                              

Generel  mepris vedr. databesky;esesarb.: kr. 600,-

Betaling: Ne;o pr. 8 dage 

Skulle din virksomhed ikke svare �l nogen af de 4 definerede 

virksomheder, så fortvivl ikke, begynd med start-up-sessionen og 

få et �lbud fra TD Consult 



TD Consult har et �lbud på 4 forskellige persondata-pakker  sammensat alt e�er  virksomhedens størrelse og om 

virksomheden  selv kan/vil udføre beskrivelsesarbejdet.  

Begynd  med en start-up-session og bliv klædt på �l at vælge den rig�ge pakke �l din virksomhed , slut af med et 

abonnement, der sikrer fortsat  overholdelse af love og regler 

Start-up-session  
Et møde á 2-3  mer, hvor du fortæller om din virksomhed, og jeg 

fortæller i prak ske detaljer, hvad virksomheden skal i gang med 

 

Hvad får du ud af det: 

1. vi får sammen afdækket status quo og slutpunkt 

2. du får en mere detaljeret viden om hvad, der skal ske 

3. du får et bedre beslutningsgrundlag m.h.t. hvilken         

persondata-pakke du skal vælge.  

4. vælger du, indenfor 1 uge e4er start-up-sessionen, en af   

TD Consult’s persondata-pakker vil prisen for start-up-

sessionen blive fratrukket i prisen for persondata-pakken. 

pris  kr. 2.000,- 

Persondata-pakke 1  
For virksomheder med: 

1-3 medarbejdere incl. ejer & evt. freelance bogholder 

1 fast firma-adresse 

Et kundekartotek  på op  l 150 kunder 

 

Indhold: 

Beskrivelsesarbejde*) 

Afdækning af risici og lækager 

 Udarb. af poli kker og instrukser 

 

 *): 
obligatorisk fortegnelse over behandlings-ak viteter 

Overblik over opbevaringssteder 

Overblik over persondata-kategorier 

Overblik over data-flow 

Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger 

 

Pris kr. 16.000,- 
 

Ovenstående pris inkluderer ikke:  

Kørsel over 10 km 

Evt. eksterne omk. (forhåndsgodkendes) 

evt. teknisk gennemgang af IT-udstyr 

evt. anskaffelse og implementering af sikkerheds-so4ware/-hardware 

evt. kurser for eller opkvalificering af medarbejdere.  

 

Kontakt Tove på 40 25 46 26 eller tove@tdconsult.dk for et  lbud på 

medarbejderkurser. 

 

Generelt: 

Kørsel afregnes med kr. 300 pr.  me.                                

Generel  mepris vedr. databesky;esesarb. : kr. 600,-

Betaling: Ne;o pr. 8 dage 

Persondata-pakke 2  
For virksomheder med: 

1-3 medarbejdere incl. ejer & evt. freelance bogholder 

1 fast firma-adresse 

Et kundekartotek  på op  l 150 kunder 

 

Indhold: 

Gennemgang af eget beskrivelsesarbejde*) 

Afdækning af risici og lækager 

 Udarb. af poli kker og instrukser 

 

 *): 
obligatorisk fortegnelse over behandlingsak viteter 

Overblik over opbevaringssteder 

Overblik over persondata-kategorier 

Overblik over data-flow 

Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger 

 

Pris  kr. 12.000,- 

 
Ovenstående pris inkluderer ikke:  

Kørsel over 10 km 

Evt. eksterne omk. (forhåndsgodkendes) 

evt. teknisk gennemgang af IT-udstyr 

evt. anskaffelse og implementering af sikkerheds-so4ware/-hardware 

Beskrivelsesarbejde *) 

evt. kurser for eller opkvalificering af medarbejdere.  

 

Kontakt Tove på 40 25 46 26 eller tove@tdconsult.dk for et  lbud 

på medarbejderkurser. 

 

Generelt: 

Kørsel afregnes med kr. 300 pr.  me.                           

Generel  mepris vedr. databesky;esesarb.: kr. 600,-

Betaling: Ne;o pr. 8 dage 

Databesky4elsesrådgivning  

som abonnement  
(kun for virksomheder der, enten har fået hjælp �l persondata-

besky�else af Sytorus eller  har gennemført en af TD Consult’s    

persondata-pakker) 

Et månedligt abonnement, hvor du får: 

⇒ Et besøg af mig 1 gang månedligt hvor jeg følger op på, om 

retningslinier/instrukser og poli kker virker i dagligdagen 

og besvarer evt. spørgsmål. 

⇒ Jeg følger på dine vegne (ud fra mit kendskab  l din       

virksomhed) med i hvad der sker af nyt på området og  

vurderer hvilken virkning det har på netop din  virksomhed 

⇒ Du og dine medarbejdere har mulighed for at sende  

spørgsmål vedr. persondata  l mig 

⇒ Din virksomhed kan markedsføre sig med at have en     

databesky;elsesrådgiver  lkny;et 

⇒ Ved større ændringer i din virksomhed, hvor der evt. skal 

gennemføres en DPIA (konsekvensanalyse) er jeg allerede 

på banen og har større forudsætninger for at hjælpe din 

virksomhed med analysen. 

Din virksomhed kan dokumentere at arbejdet med persondata-

sikkerhed ikke er en event men en on-going  awareness. 

pris pr. måned kr. 2.000,- 

NB: kørsel over 10 km er ikke inkluderet 

Alle priser er excl. moms og  gældende frem �l 1. september 2017 


