Persondataloven
og de kommende
ændringer
Har din virksomhed brug for et Compliance Tjek,
pligt til at ansætte en DPO, eller ønsker I at etablere
Binding Corporate Rules?
Inden længe træder nye regler for behandling af persondata i kraft, og reglerne
omfatter næsten alle danske
virksomheder. Det er afgørende at have styr på data og
overholde reglerne, både hvis
man som virksomhed ønsker
at bruge data compliance
som platform for opbygning
af kundetillid, og hvis man
vil undgå bødesanktioner
samt forebygge kundetab og
negativ omtale.

Ifølge de kommende EU-regler kan der
nemlig ikke blot uddeles bøder på kr. 150
mio. eller 4% af koncernomsætningen. Der
vil også være pligt til at underrette Datatilsynet samt de berørte privatpersoner, hvis
deres data falder i de forkerte hænder.

dække virksomhedens risici samt prioritere indsatsområder. Afdækningen sker i
samarbejde med virksomheden og munder ud i en række konkrete anbefalinger
til, hvordan virksomheden kommer i gang
med forberedelsen.

PERSONDATA COMPLIANCE TJEK

Hvad indeholder et Compliance Tjek?

De nye regler træder i kraft medio 2018,
og der er derfor tid til at forberede sig.
DELACOUR anbefaler, at man indleder
med at fokusere på at overholde de nugældende regler og samtidig afdækker de
områder, hvor virksomheden er mest eksponeret i forhold til de kommende regler.
Formålet med denne afdækning er at prioritere indsatsen mod de områder, hvor
der er størst risiko og dermed størst behov
for forberedelse.
Denne øvelse kan tage tid, idet det indebærer, at virksomheden danner sig et
komplet overblik over sit data-flow, dvs.:
•
•
•
•

hvilke data man behandler
hvem der behandler
hvordan og med hvilket formål
hvor data sendes hen

I mange virksomheder er der forskellige
systemer og procedurer i de enkelte divisioner, lande og afdelinger.
Sammen med nogle af landets dygtigste
IT-eksperter og sikkerhedskonsulenter
bistår DELACOUR virksomheder med et
Persondata Compliance Tjek med henblik
på at danne det fornødne overblik og af-

•

•

•

Juridisk og/eller teknisk gennemgang
af virksomhedens beskrevne procedurer, tilladelser samt interviews med
nøglepersoner.
Gennemgang af de områder hvor
virksomheden behandler persondata,
herunder kunder, samarbejdsparter,
patienter/pårørende, medarbejdere
og lign.
Gennemgang af samarbejde med
tredjeparter i og uden for EU, f.eks.
databehandleraftaler, Cloud og andre
outsourcing-aftaler, Apps- og Geolocation-løsninger.
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Persondata Compliance Tjek faser

Persondata Compliance Tjek bygger på
DELACOURs - og vores samarbejdspartneres - erfaring fra danske og internationale virksomheder, men indhold og omfang tilpasses din virksomheds aktuelle
behov og situation og kan gennemføres
etapevis, så der ikke bruges ressourcer på
unødvendige undersøgelser.

DELACOURs YDELSER:
• Et dybdegående Compliance Tjek
tilpasset din virksomhed
• Et Compliance Tjek Basis
(generelt tjek)
• Etablering af Binding Corporate Rules
• Intern undervisning hos jer
• Webinar for jeres medarbejdere
• DPO Uddannelse

NYE REGLER STILLER ØGEDE KRAV

BINDING CORPORATE RULES

De kommende regler indeholder både en række stramninger og
nye regler. Først og fremmest indføres et princip om, at virksomhederne skal have styr på data og kunne dokumentere at have
styr på data (såkaldt Data Accountability). Hvis ikke man har det,
kan der ifaldes bøder, og Datatilsynet kan påbyde ophør med
brug af data.

Internationale virksomheder, som ønsker at kunne overføre data
til koncernforbundne selskaber beliggende uden for EU, vil ofte
overveje at vedtage såkaldte BCR. BCR muliggør at overføre data
på tværs af koncernen uden at skulle spørge datasubjektet om
samtykke eller indgå separate databehandleraftaler. DELACOUR
bistår virksomheder med at etablere og få godkendt BCR.

Desuden indføres bl.a. en række nye krav til databehandleraftaler, risikovurderinger, øgede rettigheder for privatpersoner (datasubjekterne) samt nye regler for samtykke, for app-løsninger og
for data om børn.

Rekvirer vores folder om BCR for at læse mere.

DPO
Som led i de nye regler indføres også pligt til, at visse virksomheder skal ansætte eller engagere en databeskyttelsesofficer (ofte
kaldet en DPO). Uanset om virksomheden har pligt til at have en
DPO, vil mange virksomheder fremover lægge større vægt på
Data Accountability. Derfor vil mange virksomheder vælge at have
en medarbejder med samme arbejdsområde som en DPO, selvom
virksomheden ikke har pligt til at ansætte en DPO.
Pligten til at have en DPO gælder, hvis virksomhedens kerneaktivitet består af databehandling, som indebærer jævnlig og systematisk monitorering af et større antal privatpersoner, eller som i
væsentligt omfang består af behandling af følsomme persondata.
DELACOUR udbyder i samarbejde med Dubex IT-sikkerhedskonsulenter en 4-dages DPO uddannelse, som sikrer, at DPO’er eller
andre personer med ansvar for databehandlingen tilegner sig de
nødvendige juridiske og IT-tekniske forudsætninger for at virksomheden kan overholde de kommende EU-regler.
Rekvirer vores folder om DPO-uddannelsen for at læse mere.

DELACOURS PERSONDATA-TEAM
DELACOURs persondata-team har ydet rådgivning om persondata gennem 17 år til både danske og udenlandske virksomheder inden for en række forskellige brancher, herunder lægemiddel, medico, IT & online tjenester, medier, finansielle og liberale erhverv.
Rådgivningen omfatter typisk databehandlingsaftaler, vurdering
af samtykke og hjemmelsgrundlag, anmeldelse til Datatilsyn, Binding Corporate Rules mv.
Vores specialister underviser i en række brancheforeninger om
persondata, f.eks. Lægemiddelindustriforeningen, Finans & Leasing, Medicoindustrien, og de afgiver jævnligt ekspertudtalelser
i danske medier og i podcasts samt video-cast. DELACOUR afholder også interne kurser eller webinars til virksomheder, som
ønsker undervisning i reglerne og deres praktiske indvirkning i
deres organisation.
Tal med DELACOUR hvis du har spørgsmål om persondataloven.
Kontakt Jon Lauritzen, advokat og partner
jla@delacour.dk eller +45 3345 8514.
eller Reza Ahmadian, advokatfuldmægtig
rea@delacour.dk eller +45 3345 8527
Lyt til DELACOURs
podcast om
persondata >

Portland Towers, Göteborg Plads 1,
DK-2150 Nordhavn

Se tidligere partner hos
DELACOUR, Rasmus
Lund, fortælle om persondata i denne video >

Åboulevarden 13
DK-8000 Aarhus C

