
Fleksibel persondatarådgivning 

Skårupøre Strandvej 123, 5881 Skårup 

Tlf:  40 25 46 26 

Mail: Tove@tdconsult.dk  

Web: www.tdconsult.dk 

GDPR og persondata -  

Det gælder da ikke for mig, vel? 

Kunne du fores�lle dig, at du ikke betaler vægtafgi� på din bil? 

For de fleste af os er det helt åbenlyst, at vi betaler vægtafgi- på vores bil, vi forsikrer vores                  

medarbejdere, og vi har i det hele taget ret godt styr på regler og krav /l vores branche. Undtagen når 

det kommer /l GDPR.  

En af de største misforståelser er, at persondataloven og persondataforordningen kun gælder offentlige            

myndigheder og store virksomheder. Det er ikke korrekt. GDPR gælder alle virksomheder, organisa/oner 

og  foreninger - også selvom du kun har én kunde, én ansat eller ét medlem.  

Den eneste forskel på vægtafgi- og GDPR er, at Data/lsynet ikke kører rundt på gader og veje med en 

scanner, der på få sekunder afslører, om du overholder loven.  

Til gengæld kan Data/lsynet /l enhver /d udbede sig din virksomheds poli/k for håndtering af data. Hvis 

du ikke kan dokumentere, hvordan du håndterer persondata, kan du ikke alene blive pålagt at betale en 

bøde - du kan også pådrage dig erstatnings-ansvar. (Så det er fak/sk dyrere at undlade at have styr på 

GDPR, end at droppe  indbetalingen af vægtafgi-…) 

Det får du hos TD Consult: 

√ Hjælp /l beskrivelse, overblik, risikovurdering og kategorisering af persondata 

√  Hjælp /l samtykke-erklæringer, der overholder loven 

√  Hjælp /l udformning og implementering af poli/kker og instrukser 

√ Hjælp /l udformning af checklister, der sikrer opmærksomhed og korrekt håndtering i dagligdagen  

√ Hjælp /l dokumenta/on af overholdelse af loven                                                                                                                                                                              

Send mig en mail på  tove@tdconsult.dk  

eller ring �l mig på 40 25 46 26 

 for en uforpligtende snak 

Hvis du ikke har styr på dine persondata, er det lidt ligesom at parkere din bil 

ulovligt og krydse fingre for, at  p-vagten ikke kommer forbi.  



O
k
to

b
e
r 2

0
1
9 

Fleksibel persondatarådgivning 

 

TD Consult samarbejder med Sytorus 

 

 

 

www.privacyengine.io eller www. Sytorus.com   

 

Hvem er jeg: 

⇒ Jeg er cer/ficeret hos Sytorus som databesky@elsesrådgiver (DPO) 

⇒ Jeg har gennemført MOS-uddannelsen og dermed opnået cer/fikat fra Microso- som 

Office Specialist 

⇒ Jeg har gennemgået ELP-kurset vedr. strategi- og virksomhedsplanlægning hos Dansk 

Leder Center  

⇒ Jeg har erfaring som intern virksomhedskonsulent (en rådgivende,  undersøgende, 

planlæggende og projektledende stabsfunk/on) 

⇒ Jeg har i 20 år arbejdet som bogholder med ansvar for administra/on og IT i en    

mellemstor virksomhed 

Det siger kunderne: 

⇒ Jeg kan give min varmeste anbefaling /l Tove Dahlmann. 

⇒ Tove er professionel, /llidsvækkende og brænder for sit arbejde.  

⇒ Det giver en god og tryg mo/va/on, /l at få styr på persondataloven. 

⇒ Alt de@e formår Tove at gøre på en let,  overskuelig måde, så man ikke føler, man 

drukner i det.  

⇒ Tove er god at have ved sin side, da hun al/d er opdateret med det nyeste, der rører 

på sig. 

⇒ Tove står al/d klar /l at hjælpe, hvis man har problemer eller spørgsmål.  

⇒ Jeg vil /l enhver /d anbefale Tove Dahlmann /l andre, og jeg tøver ikke selv med at 

bruge hende igen. 

⇒  Ane�e Drost - Drost Elservice  


