
Fleksibel persondatarådgivning 

 

 

Hvordan spiser man en elefant? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er GDPR (25-05-2018) jo ikke en elefant, men i størrelse, omfang og ikke mindst ødelæggelses-poten#ale 

(konsekvenser ved overtrædelse eller brud på sikkerheden) i en virksomhed er opgaven bestemt af elefant-

størrelse, men selv en elefant kan ”spises”, hvis man lægger en plan og tager den bid for bid 



De)e hæ*e er udarbejdet af TD Consult   
Trykt af HarboGraf v/Stefan Harboe Andersen, Svendborg 
Udgave nr. 4/aug. 2020 
® Copyright, alle re6gheder forbeholdes 
 
Hæ*et er en del af en serie udgivelser fra TD Consult, og er udarbejdet som en introduk#on #l 
GDPR for virksomheder/foreninger, der ønsker at arbejde med persondatasikkerhed.  
 
Hæ*et kan ikke ersta)e konkret rådgivning, og TD Consult påtager sig intet ansvar for handlinger 
eller mangel på handlinger der baseres på de)e hæ*e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data�lsynets defini�on af persondata: 

”Enhver form for informa#on om en iden#ficeret eller iden#ficerbar fysisk person (den   

registrerede). 

Ved udtrykket iden#ficerbar person skal forstås en person, der direkte eller indirekte kan 

iden#ficeres, bl.a. ved et iden#fika#onsnummer eller et eller flere elementer, der er         

særlige for en given persons  fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller  

sociale iden#tet.” 

 

Data�lsynets defini�on af behandling: 

Enhver opera#on eller række af opera#oner med eller uden brug af elektronisk                

databehandling, som oplysninger gøres #l genstand for. 

Omfa)et af begrebet behandling er ikke blot registrering, opbevaring og videregivelse af 

oplysninger, men derimod enhver form for håndtering af oplysninger. 

Begrebet dækker således bl.a. over indsamling, registrering, systema#sering, opbevaring, 

#lpasning eller ændring, selek#on, søgning, brug, videregivelse ved transmission,                  

formidling eller enhver anden overladelse, sammens#lling eller samkøring samt blokering, 

sletning eller #lintetgørelse. 

Finder blot en af de nævnte former for håndtering af oplysninger sted, vil der være tale om 

behandling, som de)e forstås i lov om behandling af personoplysninger. 

 

”opskri�en” for projekt persondatabesky else kan se sådan ud: 

1. Erkendelse 
2. Afsæt ressourcer 
3. Få et overblik over virksomhedens/foreningens data 
4. Kategorisér virksomhedens/foreningens data 
5. Få klarhed over reglerne 
6. Få udarbejdet en risiko-vurdering 
7. Få udarbejdet poli#kker/instrukser  
8. Ud fra risiko-vurderingen udarbejdes en implementeringsplan,  



1. Erkendelse 
Erkend, at hele virksomheden/foreningen, skal arbejde på at blive klar #l de nye persondataregler for  
slet ikke at tale om at leve op #l den nuværende persondatalov. 
Alle niveau’er i virksomhedens/foreningens organisa#on bør inddrages i arbejdet med databesky)else, 
det gamle udtryk: ” en kæde er ikke stærkere end det svageste led” har aldrig været mere aktuel  - der  
skal bare  én u#lsigtet medarbejderfejl #l for at overtræde lovgivningen. 
 
 

2. Afsæt ressourcer 
Herunder hører: 
∗ Der skal afsæ)es både #dsmæssige og økonomiske ressourcer 
∗ Har virksomheden/foreningen selv de #dsmæssige ressourcer eller skal virksomheden/foreningen 

entrere med ekstern hjælp, og i hvilket omfang? 

∗ Ressourcer #l en evt. databesky)elsesrådgiver 
∗ Ressourcer #l e*er-/uddannelse af evt. compliance-officer 

∗ Sammensætning af en intern projektgruppe under ledelse af den evt. frem#dige compliance-
officer/databesky)elsesrådgiver 

∗ Ressourcer #l evt. ekstern hjælp 

∗ Ressourcer #l uddannelse af personale i korrekt håndtering af persondata 

∗ Ressourcer #l udarbejdelse af poli#kker/retningslinier/instrukser 

∗ Ressourcer #l løbende evaluering/opfølgning/ajourføring 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Få et overblik over virksomhedens/foreningens data 

Hvilke typer personrelaterede oplysninger behandler (opbevarer/beny)er) virksomhe-
den/foreningen, 

Start med at kortlægge hvilke data virksomheden/foreningen behandler, en sådan  
Kortlægning skal indeholde: 
1. Hvilke data har virksomheden/foreningen? 

 Der skal udarbejdes en fuldstændig liste over hvilke persondata,  virksomheden/
foreningen har, såvel 

lokalt på egne computere som på eksterne servere, i cloud-løsninger og hos outsourcing-
partner 

(Kunders adresser, kontaktpersoner hos leverandører og kunder, personale-oplysninger, 
modtagere af nyhedsbreve, deltagere i konkurrencer/fordels-ordninger m.fl.) 

2. I hvilke systemer ? CRM, mail, fysisk arkiv, back-up 
3. I hvilke formater (elektronisk, fysisk) ligger disse data?  

4. Hvor kommer disse data fra? Hvordan har virksomheden/foreningen fået disse data? 
5. Hvad bruges disse data �l? - I hvilke processer er disse data involveret? 
6. Hvad er det retlige/saglige grundlag for behandling af disse data? 

7. Hvor længe opbevares disse data? 

8. hvem har adgang �l at registrere/sle e/ændre/se disse data? 

9. Hvor �t og hvordan verificeres/ajourføres disse data? 

10. Hvordan og hvornår sle es/7ernes disse data? 

11. Med hvem deler virksomheden/foreningen disse data? (lønbureau’er, hos#ng af 
mail o.lign) 

12. hvordan sikres disse data mod uautoriseret brug/ændring/sletning? Teknisk ( fysisk 
adgang/passwords o.lign) såvel som organisatorisk (poli#kker, oplæring, instrukser) 

 

TD Consult samarbejder med LEXOFORMS, der �lbyder en on-line-løsning, sikrer  

indsamling af de relevante oplysninger omkring virksomhedens/foreningens data,  

le er arbejdet med kategorisering af data’ene og i samme proces danner basis for en 

risiko-vurdering. 
 



4. Kategorisér virksomhedens/foreningens data 

Når listen over virksomhedens/foreningens data er udarbejdet,  foretages en kategorisering af disse ud 
fra såvel vig#gheden for  virksomheden/foreningen som kravene ifølge lovgivningen,  
en  kategorisering, der vil være  bestemmende for, hvordan behandling fremadre)et skal foregå. Uden 
en  kategorisering, fremstår alle virksomhedens/foreningens data som lige vig#ge/følsomme, og data 
om f.eks. rengøring eller kan#nedri*, er jo ikke af samme betydning for virksomheden/foreningen som 
f.eks. kunde- eller  medarbejder-data. 
 
 

 

5. Få klarhed over reglerne 
Med overblikket over virksomheden/foreningens data og de processer disse er involveret i, kan det 
klarlægges, hvilke krav i den gældende og kommende lovgivning virksomheden/foreningen skal  
opfylde. 
 
TD Consult kan hjælpe virksomheden/foreningen med både at få klarhed over hvilke data, der er  

omfa ede af hvilke regler og hvad virksomheden skal gøre for at e�erleve disse regler. 

 
 



6. Få udarbejdet en risiko-vurdering, der skal vise: 

A. hvor virksomheden/foreningen allerede lever op #l  
 kravene/reglerne,  
A. hvor der er plads #l forbedring, 
B. om virksomheden/foreningen lever op #l de mere almene 

krav f.eks.  
 uddannelse af personale, oplysningspligt, databehandler 
 kontrakter m.v. 
Virksomheden/foreningen bør være opmærksom på, at  
virksomheden/foreningen er forpligtet #l at dokumentere  
hvordan risici’ene er vurderet og overvejet,  
i særdeleshed de risici, virksomheden/foreningen vælger ikke at fokusere på.  
Udgangspunktet er, at  virksomheden/foreningen skal gøre, hvad der er nødvendigt for 
at nedbringe evt. risici for de registrerede. Risiko-vurderingen er vig#g, da         virksom-
hedens/foreningens ansvarlige ledelse bør have denne informa-
#on som en del af dets beslutnings-grundlag. 
 
TD Consult samarbejder med LEXOFORMS, der �lbyder en on-line-

løsning, sikrer indsamling af de relevante oplysninger omkring  

 virksomhedens/foreningens persondata, le er arbejdet med  

 kategorisering af data’ene, og i samme proces danner basis for en  

 risiko-vurdering. 

 

7. Få udarbejdet poli�kker/instrukser og evt. tjeklister for 

♦Håndtering af persondata/persondatasikkerhed 

♦Opbevaringsperiode(r)  

♦Sletning/makulering 

♦Besvarelse af anmodning om indsigt 

♦Håndtering af brud på datasikkerheden 

♦Uddannelse/instruk#on af personale 

♦Sikkerhedskopiering 



8. Ud fra risiko-vurderingen udarbejdes en implementeringsplan  
Implementeringsplanen skal tage højde for de afdækkede mangler OGSÅ  (e*er-)uddannelse af  
personale (obligatorisk e*er 25-05-2018). 
HUSK at planlægge hvordan der løbende skal følges op på  implementeringen,   herunder at definere og  
beskrive virksomhedens  kontrolmål og kontrol-foranstaltninger. 
 
 
 
 

9. Evaluering, opfølgning og ajourføring 
E*erfølgende evaluering og opfølgning er med #l  
1. at understrege vig#gheden af persondatasikkerhed i  virksomheden/foreningen 
2. at dokumentere compliance (obligatorisk e*er 25-05-2018). 
Ligesom en bil skal #l regelmæssigt e*ersyn, bør #ltag’ene omkring  persondatasikkerhed også ”synes” 
med regelmæssige mellemrum for at #lpasse persondatasikkerheden #l virksomhedens eller foreningens 
vækst og udvikling og ikke mindst #l den nyeste udvikling af såvel regler som  retspraksis på området.   
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Fleksibel persondatarådgivning 

Skårupøre Strandvej 123, 5881 Skårup 
Tlf:  40 25 46 26 
Mail: Tove@tdconsult.dk  
Web: www.tdconsult.dk 
Cvr: 25 51 76 01 

TD Consult kan, som freelance konsulent, hjælpe dig og din 

virksomhed i alle faser af projekt persondatasikkerhed i det     

omfang og på de områder virksomheden ikke selv har      

ressourcerne, kontakt mig på tove@tdconsult.dk  eller på   

40 25 46 26 for en uforpligtende snak. 

 

TD Consult er cer�ficeret i Persondatasikkerhed (hos Digicure-Deloi e og Sytorus). Vil 

du have     detaljeret rådgivning omkring, hvad netop din virksomhed skal gøre i for-

hold �l GDPR, så kontakt     TD Consult på 40254626 eller tove@tdconsult.dk, og be-

gynd på det store arbejde allerede nu –    generelt skal der udformes og ind-arbejdes 

poli�kker og instrukser, arbejdsgange og ru�ner skal gås  igennem, du skal have styr 

på dine databehandlere (online  økonomisystem eller arkiv-/mail-/ løn-system o.lign.) 

og der skal  laves et omfa ende stykke  dokumenta�onsarbejde, så hver dag tæller.  

 

 

TD Consult samarbejder med  

 

 

 

www.privacyengine.io eller www. Sytorus.com   

 


