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PERSONDATA 
                     
TRÆT AF AT HØRE OM INDVIKLEDE REGLER OG STORE BØDER? 

 
EFTERSPØRGER DU NOGET KONKRET OG ANVENDELIGT? 

 
 

COMPLIANCE-TJEK PÅ JERES PERSONDATA – GRATIS MØDE 

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S tilbyder et gratis møde, hvor vi sammen med jer kortlægger, hvilke persondata I 
behandler i jeres virksomhed samt giver jer et overblik over, hvorledes I kan komme i gang med det omfattende 
arbejde, der ligger i at få jeres databehandling i overensstemmelse med den nye persondataforordning.   

…o0o… 

Foruden dette gratis møde kan vi tilbyde nedenstående 4 moduler. Modulerne er sat sammen således, at I ikke 
behøver at vælge samtlige 4 moduler, men eksempelvis kan vælge alene modul 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Advokatfirmaet Vingaardshus A/S tager forbehold for at ændre den oplyste pris i tilfælde, hvor der fx er tale om særligt 

komplicerede eller omfattende datastrømme.  

 

Modul 1: Handlingsplan for jeres kommende compliance-arbejde 

Modul 1 indeholder blandt andet: 

� Kortlægning af jeres datastrømme og typer af persondata. 
� Har I hjemmel til jeres behandling – kræver jeres behandling samtykke? 
� I hvilke situationer skal der indgås databehandleraftaler? 
� Skal I udpege en Data Projektion Officer/Databeskyttelsesrådgiver? 
� Hvilke dokumenter skal I have på plads? 
� Overholdes oplysningspligten over for de registrerede personer? 
� Hvilke tiltag skal der ske, hvis I overfører oplysninger til tredjelande? 
� Hvilke interne politikker skal revideres og eventuelt udarbejdes? 
� Sker der tilstrækkelig undervisning af medarbejdere i jeres persondatabehandling? 
� Kravene til jeres it-system. 
� Hvem i jeres organisation skal være ansvarlig for og udføre compliance-arbejdet?  

 

Kort fortalt vil I med modul 1 få en rapport med vores anbefalinger til, hvilke tiltag der er nødvendige for 
at overholde reglerne.   

Vores faste pris på modul 1 er kun kr. 9.500,00 ekskl. moms.* 
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Ønsker du at booke et gratis møde og høre mere om ovenstående, er du velkommen til at kontakte en af 
vores advokater i vores afdeling for persondata. 

 
 
 
 
 
Advokat Jesper Studsgaard      Advokat Tim Rosenkrantz Buur  Advokat Ann Bruun Birk 
E-mail: jst@vingaardshus.dk      E-mail: trb@vingaardshus.dk   E-mail: abb@vingaardshus.dk 

Tlf.: 46 92 92 44/26 37 34 11      Tlf.: 46 92 92 23/27 26 92 23  Tlf.: 46 92 92 84/22 20 94 46 

 

Modul 2: Udarbejdelse af nødvendige dokumenter m.v. 

Modul 2 indeholder blandt andet: 
� Udarbejdelse af fortegnelse over behandlingsaktiviteter. 
� Udarbejdelse af databehandleraftaler eller tilretning af eksisterende. 
� Formuleringer af passus til indhentelse af samtykke samt til opfyldelse af oplysningspligten til den 

registrerede. 
� Udarbejdelse af persondatapolitikker. 
� Udarbejdelse eller tilretning af eksisterende interne politikker på arbejdspladsen. 
� Indhentelse af fornødne tilladelser og indsendelse af fornødne anmeldelser. 
� Tilretning af eventuelle standarddokumenter fra brancheorganisationer, således at disse tilpasses 

netop jeres virksomhed. 
 
Prisen for modul 2 aftales på forhånd. 

Modul 3: Implementering hos jer samt undervisning af medarbejdere 

Modul 3 indeholder blandt andet: 
� Undervisning og instruktion til medarbejdere. 
� Implementering af nye procedurer og sikkerhedstiltag. 
� Implementering af procedure vedrørende indhentelse af samtykke samt opfyldelse af 

oplysningspligt over for den registrerede. 
� Etablering af et i virksomheden internt udvalg på tværs af organisationer/afdelinger, som er 

ansvarlige for databehandlingen. 
 
Prisen for modul 3 aftales på forhånd. 
 

Modul 4: Opfølgning og kontrol 

Modul 4 indeholder blandt andet: 
� Opfølgende undervisning til medarbejdere. 
� Gennemgang af, hvorvidt procedurerne virker hensigtsmæssige. 
� Kontrol af, hvorvidt retningslinjerne overholdes. 

 
Prisen for modul 4 aftales på forhånd. 
 


