PERSONDATA
COMPLIANCE-TJEK
FÅ STYR PÅ KRAVENE TIL BEHANDLING AF PERSONDATA

ER I KLAR TIL AT HÅNDTERE DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?
Lever din organisation – offentlig som privat – op til
reglerne i den gældende persondatalov, og er I klar til at
håndtere ændringerne i den nye persondataforordning?
Et stigende antal sager om persondata trækker
overskrifter i medierne, og antallet af sager ved
Datatilsynet er ligeledes stigende. Det gælder sager
om sikkerhedsbrister, lækage af data, misbrug af data
og komplicerede regler for kommerciel udnyttelse af
persondata.
Langt de fleste organisationer behandler, opbevarer
og videregiver store mængder persondata.
Persondatareglerne er komplekse, og det bliver kun
mere komplekst i fremtiden, ikke mindst set i lyset af den
persondataforordning, der træder i kraft i 2018, samt den
hastige digitale udvikling.
Vi tilbyder et compliance-tjek af din organisation,
hvor vi kortlægger jeres behandling af persondata og
undersøger, om I efterlever persondatalovgivningen. Det
ser vi som første skridt på vejen til at være klar til den nye
persondataforordning.

STRAMMERE LOVGIVNING
Persondataloven er i dag hovedloven for,
hvornår og hvordan personoplysninger kan
behandles. EU’s persondataforordning vil
i 2018 afløse det nuværende EU-direktiv
fra 1995, som den danske persondatalov i
al væsentlighed bygger på. Den skærper
kravene til behandling af persondata og
medfører et markant hop i de bøde-størrelser,
som brud på reglerne kan munde ud i.

HVAD OMFATTER ET COMPLIANCE-TJEK?
Ved et compliance-tjek gennemgår vi din organisations
behandling af persondata og kommer med anbefalinger
til at forebygge lovovertrædelser.
Anvendelsen af persondata og behovet for compliancetjek varierer fra branche til branche og fra virksomhed
til virksomhed. Omfanget og indholdet af compliancetjekket fastlægger vi sammen med jer ud fra jeres behov
og ønsker, og vi aftaler på det grundlag prisen for
compliance-tjekket med jer.

HVAD ER PERSONDATA?
Persondata er ALLE oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person,
f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, pasnummer, fotos, videooptagelser, kreditkortnumre, IP-adresser,
testresultater, straffeattest, helbredsoplysninger, religiøs overbevisning, medlemskaber
af foreninger mv. Persondata omfatter altså
både fortrolige og følsomme oplysninger,
oplysninger om andre rent private forhold og
almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Et complicance-tjek vil normalt omfatte en vurdering af
blandt andet:
––

Er der nødvendig hjemmel til behandling af
personoplysninger?

––

Indhentes samtykke på korrekt måde?

––

Overholdes oplysningsforpligtelsen over for de
registrerede?

––

Er databehandleraftaler og kontrol af
databehandlere på plads?

––

Håndteres underdatabehandlere korrekt?

––

Sker overførsel af persondata til tredjelande lovligt?

––

Bruger I cloud computing, og overholder det
kravene til databehandlere, overførsel til tredjelande
osv.?

––

Håndteres personaledata korrekt?

––

Sker brug af sociale medier efter reglerne?

––

Er anmeldelser og tilladelser tilstrækkelige?

––

Er der behov for (opdatering af) politikker og
procedurer?

––

Overholdes eventuelle sektorspecifikke regler?

Resultatet af compliance-tjekket beskrives i en
compliance-rapport, der indeholder en oversigt over,
hvorvidt reglerne overholdes, samt konkrete anbefalinger
til løsninger. Der tages højde for den kommende
persondataforordning i det omfang, det er relevant og
aftalt.
Herudover bistår vi gerne ved implementeringen
af anbefalinger, f.eks. ved udarbejdelse af
databehandleraftaler, anmeldelser, udarbejdelse af
samtykkeerklæringer samt politikker, procedurer og
undervisning.
Som afslutning på compliance-tjekket aftales det,
hvordan opfølgning skal ske, eksempelvis ved periodiske
opfølgningsmøder.

PROCES FOR COMPLIANCE-TJEK
Processen tilrettelægges individuelt afhængig af behov og organisation, men følgende elementer kan
indgå:

Opstartsmøde

Kortlægning
af datastrømme
og typer af data

Vurdering

Rapport med
anbefalinger

Implementering

Periodisk
opfølgning

Eksempler på spørgsmål ved compliance-tjek:
––

Har I begrænset adgangen til persondata til
kun at gælde personer, der qua deres arbejde
har et konkret behov for at have adgang?

––

Har I indhentet samtykke fra jeres ansatte til
brug af deres billeder på jeres hjemmeside?

––

Har I styr på, hvor jeres data opbevares og
behandles, herunder også cloud-løsninger?

––

Har I en politik for sletning og arkivering af
data?

––

Har I fornøden undervisning i
sikkerhedsprocedurer i forbindelse med
behandling af persondata?

HVAD ER COMPLIANCE?
Compliance betyder “efterlevelse af krav”.
Det kan være krav opstillet af lovgivning,
omverdenen eller organisationen selv. Ofte
er kravene branchespecifikke eller afhængige
af, i hvilke lande man driver forretning. Compliance skal forebygge retssager, bøder, sanktioner fra myndigheder og imagetab. Et compliance-tjek afdækker, om reglerne efterleves,
identificerer risikoområder og kommer med
anbefalinger til at reducere eller eliminere
risici for manglende overholdelse af reglerne.
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Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give vores kunder en fordel inden
for deres områder. Det kræver mod at tage stilling – og at sige det ligeud. Men vi
tør udfordre det, som andre tager for givet. Vi stiller spørgsmål, deler viden og
går forrest – særligt i sektorer, der er præget af intensiv lovregulering og hastig
udvikling. Horten er i dag ledende juridisk rådgiver, og vi bruger vores solide
erfaring til at skabe bedre muligheder og resultater for danske og internationale
virksomheder.
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