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GDPR  
Solutions

Er I klar til at få besøg af Datatilsynet, og overholder I persondataforordningen i praksis?

Den 25. maj 2018 var en vigtig milepæl for alle organisationer, men dagen markerede ikke 
målet. Dagen markerede startskuddet for de registreredes rettigheder samt kontinuerlig 
overholdelse af persondataforordningen.

PwC kan hjælpe med at løfte jeres GDPR-projekt til et operationelt og effektivt niveau og 
sikre, at I også efterlever forordningen i praksis. 

Sådan kan PwC hjælpe:

• Klar til Datatilsynet? – lad PwC komme på besøg først
• Er I klar til at håndtere et brud på sikkerheden? 
• Test af håndtering af de registreredes rettigheder
• GDPR as a Service
• Styr på databehandlerne? 
• GDPR Hotline



GDPR Solutions

PwC hjælper jer med at løfte jeres GDPR-projekt til et operationelt og effektivt niveau, der sikrer, at I 
også efterlever forordningen i praksis. 

Klar til Datatilsynet? – lad PwC komme på besøg 
først, og undgå bøder

• PwC’s simulerede tilsynsbesøg består både af 
et inspektionsværktøj og et fysisk besøg.

• Vi behandler resultaterne af undersøgelsen og 
laver prioriterede handlingsplaner ud fra de 
forskellige bødeniveauer.

• Vi er også med og hjælper med at sikre jeres 
rettigheder, når Datatilsynet kommer og fore-
tager selve kontrollen.

Test af håndtering af de registreredes rettigheder 

• PwC tester jeres praktiske opfyldelse af de 
registreredes rettigheder, herunder medarbe-
jdernes håndtering af sager, og om kravene i 
forordningen overholdes.

• På baggrund af testresultaterne rådgiver vi om 
effektiv og korrekt håndtering af indsigtsan-
modninger, og hvordan særlovgivning har 
indflydelse på sådanne anmodninger, herunder 
fx offentlighedsloven.

Styr på databehandlerne? 

• PwC kortlægger jeres roller og vurderer, om I er 
dataansvarlig/databehandler.

• Vi gennemgår, om databehandleraftalerne lever 
op til forordningens krav og indeholder de rele-
vante sikkerhedskrav.

• Vi vurderer, hvilke forretningsmæssige kon-
sekvenser, herunder omkostninger, databehan-
dleraftalen kan medføre.

Tekniske sikkerhedsteknologier – og test

• Tekniske  sikkerhedstests,  herunder penetra-
tionstest, applikationstest, Red Team øvelser 
mv. 

• Log – og SIEM løsninger (Security Information 
Event Management)

• Idm og PAM løsninger (Identity management og
• Privileged Access Management )
• Incident Response løsning

Er I klar til at håndtere et brud på sikkerheden? 

• PwC skræddersyr en case, hvor I får afprøvet 
jeres procedurer ved brud på persondatasik-
kerheden. 

• Vi sikrer, at I kan håndtere et brud effektivt 
for at minimere tab af omsætning, kunder og 
data.

• Vi står også klar med teknisk og juridisk assis-
tance, hvis uheldet er ude.

• Vi yder assistance til pressehåndtering med 
fokus på at beskytte jeres brand og sikre jeres 
kunders tillid.

GDPR as a Service

• PwC assisterer med den daglige drift og 
overholdelse af GDPR, herunder review af 
lovpligtig dokumentation, databehandleraftal-
er, indsigtsanmodninger mv.

• I får adgang til PwC’s GDPR Hotline. 
• Vi yder løbende support til jeres Data Protec-

tion Officer (DPO).
• Vi afholder årlige erfa-møder, hvor I opdateres 

på praksis og relevant lovgivning.
• E-learning og awareness rådgivning

GDPR Hotline

• I får adgang til PwC’s GDPR Hotline, hvor der 
sidder erfarne GDPR-specialister klar til at 
besvare generelle og specifikke spørgsmål.

• Vi tilbyder en fast pris for abonnementet.
• Vi udarbejder og opdaterer FAQ løbende, som 

også kan bruges til at træne medarbejderne 
gennem fx awareness-kampagner.
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