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Persondataforordningen 
- Hvad betyder det for dig 
og din virksomhed? 



Alle forsyningsselskaber, der har forbrugere tilknyttet, 
behandler persondata. Så spørgsmålet er blot, om din 
virksomhed i dag gør det tilstrækkeligt, eller om der er 
forhold, der skal ændres. 

Bliv klædt på og få den nødvendige information om den 
nye forordning. Særligt vigtigt er det at kende den nye 
databeskyttelsesforordning, da det kan føre til bøder af 
betydelig størrelse, hvis den ikke overholdes. 

Få styr på de nye regler i 
persondataforordningen 

Hvordan kan et forløb se ud?

Undervisning

Grundlæggende information om 
persondataforordningen, og hvordan 
virksomheden overholder den. 

To timers undervisning som forbere-
delse til den efterfølgende workshop. 
Du får grundlæggende kendskab og 
information om, hvad det betyder  
for jer.

Dokumentmappe

Standarddokumenter og dokumentation 
for behandlingsaktiviteter. 

Output af workshoppen er dokumen-
tation for behandlingsaktiviteter, som 
kan forevises Datatilsynet.

Workshop

Gennemgang af behandlingsaktiviteter 
og typer af personoplysninger  
(datastrømsanalyse).

Vi kortlægger jeres behandlingsak-
tiviteter. Hvad gør I rigtigt i dag, og 
hvad skal I gøre anderledes? Q&A, der 
danner grundlag for en systematisk 
gennemgang af personoplysninger og 
en rapportering omkring behandlings-
aktiviteter.

Verdo’s jurist, Hans Christian Wenzelsen, tager gerne 
en dialog med dig om, hvad persondataforordningen 
betyder for din virksomhed. Hans Christian ved, hvad 
forordningen betyder for en forsyningsvirksomhed – i 
både større og mindre omfang.

Sammen laver vi et forløb tilpasset dine behov, så du 
skal bekymre dig mindst muligt om de nye regler.
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Fakta 

• Træder i kraft den 25. maj 2018
•  Gælder for alle virksomheder, der behandler 

personoplysninger 
•  Højere bødeniveau, ændrede bevisbyrderegler 

og flere rettigheder til de registrerede

Det er nødvendigt for virksomheder at behandle person-
oplysninger om medarbejdere, kunder eller andre fysiske 
personer. Men med de nye regler og bødetakster, er det 
vigtigt, at man behandler personoplysninger korrekt. 
Som multiforsyningsvirksomhed kender vi de  
udfordringer, som de nye regler giver branchen.” 

Hans Christian Wenzelsen, Jurist

Gap-analyse og anbefaling 
Gennemgang af datastrømsanalyse  
og konkrete anbefalinger til ændringer 
af processer. 

Hans Christian Wenzelsen giver dig 
anbefaling til  
ændringer, hvis du ikke overholder  
lovgivningen. Arbejdsprocesser, 
IT-systemer, adgangsbegrænsninger, 
oprydning, datastruktur mv.

Manualer for procedurer 

Udarbejdelse af de nødvendige  
manualer. 

Hans Christian Wenzelsen udarbejder 
manual for procedurer ved sikker-
hedsbrud mv., samt en manual med 
instruktioner, der sikrer, at din virksom-
hed overholder lovgivningen. 

Follow up

Gennemgang af ændringer og tiltag  
på virksomheden. 

Hans Christian Wenzelsen gennemgår 
og forklarer ændringer og tiltag, doku-
menter mv.

Dine fordele med Verdo som partner:

·   Du får en partner med brancheerfaring
·   Du får en enkel løsning tilpasset dig
·   Du kender prisen
·   Du kommer trygt i mål
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Hans Christian Wenzelsen  
Jurist 

+45 5198 4809 
hcw@verdo.com

Har du flere spørgsmål kontakt 

Spørgsmål vi ofte hører...

EU-persondataforordningen har givet anledning til megen 
omtale på grund af de skærpede krav og bødestørrelser,  
og den fører ofte til flere spørgsmål end svar.

Spørgsmål:  
Omfatter reglerne kun behandling af ”følsomme”  
personoplysninger? 

Svar:  
Nej, de gælder både ”almindelige personoplysninger”  
(som navn, adresse, kontaktoplysninger) og ”særligt  
følsomme personoplysninger” (som race, religion, helbred).

Spørgsmål: 
Betyder det, at jeg ikke må behandle personfølsomme 
oplysninger om mine kunder? 

Svar: 
Nej, reglerne sætter rammerne for hvornår, hvordan og hvor 
længe du må behandle oplysningerne. 

Spørgsmål: 
Gælder reglerne for alle virksomheder uanset størrelse? 

Svar: 
Ja, de gælder alle virksomheder i EU – dog med få  
undtagelser. 
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