
INFOIT

HAR DU BRUG FOR SPARRING 
OM VIRKSOMHEDENS 
PERSONDATA?
Få råd og vejledning om, hvordan I bedst udnytter ressourcerne, 
når virksomheden skal tilpasses EU’s nye regler.

Den nye persondataforordning (GDPR) stiller specifikke krav til, hvordan 

virk som heder skal håndtere forskellige typer af persondata. Bl.a. er det vigtigt, at man 

som virksomhed får overblik over:

1. Hvilke typer personoplysninger arbejder I med?

2. Hvilke kategorier af personer (fx medarbejdere, kunder) behandler I  

oplysninger om?

3. Hvilke it-systemer bruger I, når I behandler personoplysninger?

4. Hvilke databehandlere (fx hosting, softwareudbydere) samarbejder I med?

5. Hvilke sikkerhedstiltag skal I indføre i forbindelse med udveksling af  

persondata?

ET KLART OG STRUKTURERET OVERBLIK

infoit tilbyder et sparringsforløb, som hurtigt giver jer et overblik over de data områder, 

der især vil blive påvirket af den nye forordning og hvilke risici, der knytter sig til de 

enkelte områder. Vi sparrer også med jer om konkrete tiltag, der kan sikre, at virksom-

heden lever op til de nye regler. 

Resultatet af sparringsforløbet er et klart og struktureret overblik over, hvor  

I først og fremmest skal koncentrere GDPR-indsatsen, så I bruger jeres  

ressourcer effektivt. Derpå er det egentlig bare at sætte aktiviteterne i værk.

PERSONDATA 

Kravene i persondata forord ning en 

er forskellige og af hænger bl.a. af, 

hvilken type persondata din virk-

somhed håndterer, og hvor mange 

medarbejdere I har. Person data 

kan fx være:

→  Almindelige personfølsomme 

data som fx navn, adresse, tele-

fonnummer, e-mail og fødsels-

dato

→  Særligt personfølsomme data 

som fx helbredsoplysninger, 

straffeattest, etnicitet, politisk 

eller religiøs over bevisning og 

fagforeningsforhold



SÅDAN GØR VI

Vi indleder altid med et møde for at afklare, hvilke typer persondata virksom heden hånd-

terer, og hvem der har ansvaret for de pågældende data i virksom heden. Vi kortlægger 

også formålet med de opbevarede data – fx data i relation til ansættelse og medarbejde-

re eller data, der knytter sig til kundeforhold.  

Desuden gennemgår vi, hvem der håndterer data, og hvordan de bliver  

opbevaret i eller udenfor virksomheden.

På den baggrund vurderer vi, om der er behov for forbedringer i forhold til  

persondataforordningen og hvilke foranstaltninger, der kan minimere risikoen  

på væsentlige og risikofyldte dataområder. 

Til slut udarbejder vi i samarbejde med virksomheden et oplæg til prioriterede tiltag, og 

hvordan de kan implementeres i virksomheden. 

I BESTEMMER SELV FARTEN

Virksomheden udpeger selv en projektleder, som kører processen og undervejs trækker 

på råd og vejledning fra infoit, baseret på vores erfaring fra tilsvarende opgaver i andre 

virksomheder. 

For hver enkelt aktivitet aftaler vi, i hvilket omfang infoit skal bidrage til at  

gennemføre aktiviteten.

Sparringsmøde 

med nøgepersoner 

fx Økonomi/HR/IT

Konstituering

Identifikation 

af væsentlige data

områder

Dataflowanalyse

Afklaring af 

risiko i forhold 

til GDPR

Prioritering

Oplæg til tiltag på 

væsentlige og risiko

fyldte dataområder

Tiltag

Igangsætning 

af tiltag

Eksekvering

Skal ressourcerne til den 
nye persondataforordning 
optimeres? 

Kontakt infoit og få en uforpligtende 
introduktion til, hvordan vi kan hjælpe 
din virksomhed med at leve op til lovens 
krav. 

Simon Okkels
Partner

T  +45 39 53 50 25
M  +45 21 71 99 25
E:  so@info-it.dk
www.info-it.dk

inforevision er et revisions- og konsulenthus med 130 medarbejdere. Vi betjener cirka 3100 min-
dre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher, og vores ydelser omfatter revision og 
regnskab, skat og moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervs-
service, it og interimydelser. inforevision er etableret i1986 og ligger i Søborg.

MED INFOIT’S PERSONDATARÅDGIVNING FÅR DU:

→  Analyse af virksomhedens dataflow med kortlægning af de områder, der er 

relevante i arbejdet med persondataforordningen – herunder hvilke eksterne 

 sam arbejdspartnere, der skal indhentes databehandler erklæringer fra.

→  Oplæg til prioritering af ressourcerne med udgangspunkt i de kortlagte  

dataområder, herunder følsomme persondata og tilknyttede risici.

→  Sparring om implementering af tiltag, der sikrer, at virksomheden  

overholder forordningen.

→  Oplæg til beredskabsplan i tilfælde af brud på datasikkerheden, herunder en 

 konkret vurdering af konsekvenserne og forslag til, hvordan de berørte parter 

 orienteres.

EN PROCES DESIGNET SPECIFIKT TIL JER

Med infoit får du en sparringspartner, der sikrer dig og din virksomhed de rette kompe-

tencer til at håndtere persondata, så I lever op til forordningen. Vi designer processen 

specifikt til jeres behov, og den er delt op i aktiviteter:

Med infoit får du en spar-
ringspartner, der sikrer dig 
og din virksomhed de rette 
kompetencer til at hånd-
tere persondata, så I lever 
op til forordningen. 


