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GDPR
En praktisk tilgang
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Om AO

• Grundlagt i 1914

• Grossist i byggebranchen

• 49 håndværkerbutikker i Danmark, 5 i Sverige og 1 i Estland

• Salg til private gennem billigvvs.dk og greenline

• Ca. 650 medarbejdere

• 60.000+ varevarianter på centrallager

• Teknologisk innovativ med apps, onlinehandel, robotteknologi og AI

• Har selvforståelse som it- og logistikvirksomhed.
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GDPR Baggrund

• Omfattende og kompliceret regelsæt, som man ikke bare kan læse sig til.

• Reglerne baserer sig et langt stykke hen af vejen på eksisterende regler, så hvis man i dag er 
i compliance er det en overkommelig opgave

• Det overordnede mål: beskytte ”fysiske personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger” (A1, stk. 2).

• Midlerne er juridisk compliance, governance og it-sikkerhed. Det er vigtigt, at vi ikke gør 
midlerne til målet, selv om mange sælgere har denne tilgang...

• Compliance = lige akkurat efterleve reglerne; bureaukratisk og omkostningstungt

• Politisk mål: bedre/moderne databeskyttelse, harmonisering og lette administrative byrder.

• Dette indlæg: et forslag til en praktisk fremgangsmåde til arbejdet med GDPR

• Pointe: Der ligger et gratis redskab på min LinkedIn-profil, som i skal være velkomne til at 
benytte: Bidrager til compliance med dokumentation og skaber to-do-liste
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1. Placering af ansvar

• IT-sikkerhedschef / CPO som tovholder

• IT-sikkerhedsudvalg (alle direktører)

• Ejerskab: ansvarlig, overordnet ansvarlig, teknisk ansvarlig

• En kreds af øvrige interessenter – find dem, der er nok ca. 15%

• IT-sikkerhedschef / CPO kan ikke selv være ansvarlig for systemer og 
data!!!

• IT-sikkerhedschef / CPO må ikke bestemme formål med behandling af 
personoplysninger

• IT-sikkerhedschef / CPO er ikke DPO

• IT-sikkerhedschef / CPO er ansvarlig for processen, rammeværk for 
risikovurdering, udformning af regler i organisationen
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2. Indledende awareness

Argumenter

• Potentielt betydelige omkostninger:

• Bøder, op til 4% af omsætningen

• Kollektive søgsmål og erstatninger, ”kundeklub”

• Case: 4. mio. kr. i bøde i UK for at undlade at patche server

• Overholde loven eller bryde loven?

• Tænk: Kan jeg stå i byretten foran en dommer og forsvare det her?

• Vær ambassadør for den gode sag: Databeskyttelse er en fundamental rettighed og det er 
det rigtige at gøre

• CPO/DPO hjælper dig med at undgå at dine handlinger giver vores arbejdsplads bøder

• Fremtidigt trusselsbillede: Afpresning

• Samspil med informationssikkerhed: to fluer med ét smæk; forretningsmæssig værdi

• Kortlægningens eksternaliteter: effektivisering, besparelser og nye muligheder

I praksis

• Bilaterale møder med interessenter

• Operationelle foredrag: interessenter, it-afdelingen, it-sikkerhedsrådet

• Inddragelse af eksterne – f.eks. i.fh.t. e-business løsninger
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Loven

• Principper: Lovlig, rimelig, gennemsigtig, formål, minimeret, korrekte, 
lagringsbegrænsning, sikkert, dokumenteret

• Rettigheder: Oplysningspligt, indsigtsret, berigtige, slette, begrænse, 
underrette, portabilitet, indsigelse, profilering

• Pligter: DPbDx2, databehandlere, fortegnelse, 
sikkerhedsforanstaltninger, DBN, DPIA, DPO, overførsel

• Summa sumarum: I realiteten er der ikke mange nyskabelser.
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3. To-do-listen

Afhænger af organisationen og er altid en konkret vurdering!

• Vi skal vide, hvilke personoplysninger vi har, og hvor de er, og hvordan de flyder rundt 
mellem systemer

• Vi skal inkludere alle systemer der indeholder personoplysninger, f.eks. også tv-
overvågning

• Vi skal dokumentere hjemmel til at behandle hver oplysning

• Vi skal præciseres et formål med enhver behandling

• Vi skal kontrollere, at vi kun har personoplysninger, som er relevante for et givent 
formål

• Vi skal til en vis grad opdatere personoplysninger

• Vi skal slette de personoplysninger, vi ikke længere bruger til et givent formål

• Vi skal beskytte personoplysningerne (it-sikkerhed)

• Vi skal kunne dokumentere efterlevelse af loven

• …

• …

• …

• Vi skal have styr på leverandører
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4. Compliancesammenhæng

Mapping mellem GDPR-krav og ISO2700x: bedre sikkerhed for både 
den registrerede og organisationen.

Eksempel:

• GDPR (15. december 2015 udgaven), Artikel 30, stk. 1, litra c: ”… the 
controller… shall implement appropriate technical and organizational 
measures, to ensure a level of security appropriate to risk… including… the 
ability to restore the availability and access to data in a timely manner in the 
event of a physical or technical incident”

• ISO/IEC 27002:2013, Control 12.3.1: “Backup copies of information, 
software and system images should be taken and tested regularly in 
accordance with an agreed policy”

• Den offentlige sektor skal være i compliance med ISO27001, og det vil stille 
stadig større krav til leverandører om også at kunne demonstrere 
compliance med denne standard.
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Compliance i praksis
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5. Indsamling af data

Indledende kortlægning: systemer med personoplysninger

I. Proces: Start med it-afdelingen og fortsæt med direktørerne (hele 
organisationen)

II. Resultat: En systemoversigt som er nyttig i en sikkerhedsmæssig 
sammenhæng og en systemoversigt som beskriver, hvor der behandles 
personoplysninger.

III. Skal vedligeholdes mindst årligt

• Hvilke systemer bruges i jeres område udover dem der er nævnt på listen?

• Leveres de pågældende systemer af it-afdelingen eller har i indkøbt dem 
selv?

• Hvis de IKKE er indkøbt af it-afdelingen, hvem er så ansvarlig for systemet 
hos jer?

• Beskriv venligst henholdsvis systemets formål og funktionalitet med en 
enkelt sætning

• Indgår der personoplysninger i systemerne?

• Bor personoplysningerne i dette system eller trækkes de fra andre 
systemer?
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5. (fortsat)

Den detaljerede kortlægning af personoplysninger

Skift til excel-fil

https://www.linkedin.com/pulse/nyt-gratis-
v%C3%A6rkt%C3%B8j-kan-lette-arbejdet-med-henning-
mortensen
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6. Evaluering / dokumentation

Fuldstændigt overblik over systemer, 
personoplysninger, formål, hjemmel m.v. på plads!

Der skal foretages sikkerhedsmæssig og juridisk compliancevurdering, f.eks.:

• Er formål lovlige? (DK vs. tæl til 14)

• Skal der foretages mere detaljerede kortlægninger – risikoanalyse/DPIA?

• Skal der ændres i systemers design?

• Skal personoplysninger slettes?

• Er der systemer, som ikke længere kan anvendes?

• Er der fornuftige databehandleraftaler?

• Hvilke ekstra procedurer skal skrives?

• Skal privatlivspolitikken opdateres?

På baggrund af evalueringen skal man altså i gang med det rigtige arbejde.

Det er i denne og den næste fase, at udfordringerne kan opstå – og CPO’en
spiser frokost alene…

Det er i denne fase, at det bliver vigtigt, at ansvaret er placeret på forhånd.
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7. Værktøjskassen

Valg af værktøjer, som understøtter compliance og DPbD (til dels PET).

• Governance (f.eks. procedurer for indsamling og fastlæggelse af formål)

• ShadowIT discovery

• Data Discovery

• Kryptering

• Pseudonymisering og anonymisering

• Sletning – også af dele af records (Information Lifecycle Management)

• Adgangskontrol: Styr på AD (Identity and Access Governance)

• Logning af adgange og behandlinger: SIEM (Log Management)

• DPIA, dataflowanalyse

• Lukke kendte sårbarheder
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8. Bred awareness

Hver medarbejder er en risiko

• Hver eneste person som behandler personoplysninger kan principielt set 
udløse en bøde på 4% af omsætningen

• Alle medarbejdere, der behandler personoplysninger, skal derfor forstå, at 
de har et ansvar overfor deres arbejdsgiver

Konkrete tiltag

• Informationsmails

• Test af kompetencer

• Snydemails

• Kontroller
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9. Fastholdelse

• Systemoversigt og dokumentation skal altid være opdateret

• Løbende vurdering af trusselsbilledet

• Procedurer for indkøb af nye systemer

• Stillingtagen til nye behandlinger af personoplysninger

• Kontroller at reglerne bliver fulgt

• Følge udviklingen i retspraksis og betydningen af standarder 
og justere politikker og kontrakter

• Justitsministeriet og national lovgivning

• Datatilsynets afgørelser, udtalelser og vejledninger

• EDPB

• EU-domstolen

• Håndtere indsigt m.v.

• Årshjul
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Konklusion

1. Placering af ansvaret

2. Den ansvarlige skal sikre den nødvendige awareness hos 
beslutningstagere og nøglepersoner

3. Loven skal læses og forstås og de dele af loven, som konkret skal 
efterleves, skal identificeres

4. Efterlevelse af loven kan sættes ind i en bredere 
sikkerhedsmæssig compliancesammenhæng

5. Der skal indsamles oplysninger og systemer og 
personoplysninger i virksomheden. Konkret foreslås at der 
gennemføres en indledende og en uddybende runde

6. Der skal foretages en juridisk og sikkerhedsmæssig 
compliancevurdering

7. Værktøjer skal bringes i spil

8. Der skal være bred awareness i organisationen om reglerne

9. Der skal fastholdes en proces, som sikrer, at man altid kan 
demonstrere compliance.
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hmo@ao.dk
https://www.linkedin.com/in/henning-mortensen-343b0/
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