
Persondata. Regler, risici og fordele 
ved implementering.



Risici ved overtrædelse
• Bøder på op til 20/10 mio. euro eller 4/2 % af den samlede 

globale årlige omsætning
• Erstatningskrav fra de registrerede
• Negativ omtale
• Påbud om implementering fra Datatilsynet

Fordele ved implementering
• Bedre servicering af kunder og borgere
• Mere effektive arbejdsprocesser internt 
• Sikring af forretningskritiske processer
• Sikring af kundedata
• Bedre udnyttelse af persondata til markedsføring
• Fornuftig tilpasning af IT-systemer

HjulmandKaptains rådgivning om 
persondata
Vi ved, at overholdelse af forordningens regler ikke er noget, 
der sker ved et ”quick fix”. Vi tilbyder en løsning, hvor fokus 
ligger på at fremtidssikre virksomheden, så I fremadrettet kan 
begå jer på et digitaliseret marked. Vi hjælper jer derfor med 
at implementere reglerne ved at udarbejde de nødvendige 
politikker og instruktioner. Vores løsning sikrer desuden, at 
forordningens regler forankres hos ledelsen, hos de relevante 
medarbejdere, herunder hos IT-, salgs- og/eller markeds-
føringsafdelingen.

Fra 25. maj 2018 skal Persondataforord-
ningen overholdes. Den gælder for både of-
fentlige myndigheder, organisationer og virk-
somheder – det vil sige alle, der anvender 
persondata. Persondata omfatter enhver 
oplysning om fysiske personer. Samtidig kan 
der være andre regelsæt, du skal tage højde 
for.

HjulmandKaptain tilbyder en løsning, som 
hjælper med at kaste lys over reglerne og 
tage hånd om de udfordringer, der er for-
bundet med at begå sig på en digitaliseret 
arbejdsplads – i det offentlige såvel som i 
det private.

Sådan forløber rådgivningen:
• Vi starter med et møde, hvor vi fortæller jer, hvad I bør 

prioritere
• Vi kortlægger, hvordan I anvender persondata i jeres 

daglige drift
• Vi udformer en persondatapolitik, der passer til jeres behov
• Vi udformer konkrete instruktioner til de forskellig afde-

linger eller funktioner i jeres organisation
• Vi underviser medarbejderne, så de forstår vigtigheden af at 

ændre praksis
• Vi sætter jer i stand til at tage hånd om overholdelsen af 

reglerne fremadrettet
• Vi tilbyder løbende sparring, herunder mulighed for en 

ekstern DPO/databeskyttelsesrådgiver
• I modtager tjeklister, så I løbende opdateres

Det får I ud af rådgivningen:
• I bliver klar til at begå jer i det digitale samfund med nye 

spilleregler
• Minimering af risiko for bøder, erstatningskrav og negativ 

omtale
• Dokumentation for at reglerne er implementeret
• Persondatapolitik, herunder konsekvensanalyse og bered-

skabsplan
• DPO/databeskyttelsesrådgiver
• Opdaterede databehandleraftaler
• Lovlig markedsføring
• Tjek af jeres forsikringer, så jeres risici er dækket

På det første møde
• Det er afgørende, at vi identificerer de forretningskritiske 

dele af jeres virksomhed, så fokus i implementeringsproces-
sen kan ligge der, hvor det giver mest værdi for jer.

• Vi skal forstå jeres forretning og udforme dokumenterne, så 
de passer til jeres behov og ikke ”skyde over målet”.

• Vi laver derefter en arbejdsplan, som sætter rammerne for 
implementeringen af persondataforordningen.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller 
mail@70151000.dk.
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HOS HJULMANDKAPTAIN  møder du et engageret hold af mennesker med kompetencer og viden inden for alle væsentlige juridiske 
fagområder. Her får du professionel rådgivning og den assistance, du har brug for. Vi er blandt Danmarks store advokatfirmaer med over 
150 ansatte, heraf 55 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk


