


2.500.000.000.000.000.000 



2,5 quintillioner bytes



90% af alt data i verden
er skabt de seneste 2 år



Værdien af handel med
personoplysninger løbe årligt op i

1 trillion Euro



Lars Due Nielsen
2000: Datamatiker

Har arbejdet som:
Programmør, projektleder, løsningsarkitekt, forretningskonsulent,
dataanalytiker, marketingansvarlig mv.

2012: HD i ledelse og organisation - erhvervsjura

2017: Certificeret i GDPR

2018: Arbejder fuld tid med GDPR
Kurser, workshops, compliance forløb, audit, DPO



Intro til GDPR



Hvad står GDPR for?



General Data Protection Regulation



Databeskyttelsesforordningen



Det historiske perspektiv
på GDPR



Vi skal tilbage til 1950…



Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention



Retten til respekt for:
"sit privatliv og familieliv, sit hjem

og sin korrespondance"



Persondataloven siden 2000



Sølle 25.000 kr i bøde…..



10 millioner € eller
2% af global omsætning



20 millioner € eller
4% af global omsætning



Fokus på data-etik og troværdighed
ikke på bøderne



Hvorfor er GDPR vigtigt?

























De vigtigste regler i 
Persondataforordningen



Hvornår gælder GDPR?



Når vi behandler persondata
digitalt og i fysiske registre



Hvad defineres som personoplysninger?



”enhver form for information om
en identificeret eller identificerbar

fysisk person”



Skostørrelse

Mærke på første bil

BilånHuslån

Kreditlån

Fødselsdato

Antal børn

Politiske holdninger

Uddannelse

Køn

Alkoholvaner

Rygevaner

Seneste sete biograffilm

Favorit sportshold

Køb på nettet

Kreditkortkøb

Besøg på hjemmesider
GPS data

Fødeby

Oprindelse

Religion

Forsikringsselskab

Årsindtægt

Ægteskablig status

Boligtype

Brillestyrke

Hospitalsindlæggelser

Helbredsoplysninger

Afstand fra hjem til arbejdsplads

Arbejdsplads

Nuværende bil

Pensionsselskab

Kæledyr

EfteruddannelseFitnessmedlemskab

Hårfarve

Fartbøder

Søgehistorik på Google

Flyrejser
Allergier

Hobbyer

Fagforening

Fængselsstraffe

Spisevaner

Seksuel orientering

El-forbrug

Yndlings is Donationer til velgørenhed

Pasnummer

Hotelovernatninger

Teleudbyder
TV pakkerMobiltelefonmærke

Rejseaktivitet

Kreditkorttype

Cookies på hjemmesider



Personoplysninger opdeles
i tre kategorier:

1) Følsomme oplysninger
2) Fortrolige oplysninger

3) Almindelige oplysninger



Følsomme

Fortrolige

Almindelige

race
etnisk opr.

politisk, religiøs,
filosofisk overbevisning

fagforenings-tilhørsforhold
genetiske og biometriske data

helbredsoplysninger
seksuelle forhold og orientering

CPR nummer
straffedomme og lovovertrædelser

information underlagt faglig tavshedspligt
informationer der normalt er unddraget offentligheden

(straffelovens paragraf 264 d)

navn, adresse, fødselsdato, højde, skostørrelse, kundeforhold, 
økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, 

bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, 
arbejdsområde, arbejdstelefon, IP-adresse, hjemmesidebesøg, 

hobby, fitnessmedlemskab, bestyrelsesposter, billeder, osv.



Følsomme personoplysninger

Race eller etnisk oprindelse

Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Behandling af genetiske data, biometriske data (identificere)

Helbredsoplysninger

Seksuelle forhold eller seksuelle orientering



Datatilsynet pr 1. januar 2019:
”Fortrolige og følsomme oplysninger

der sendes over internettet
skal være krypteret.”



Hvornår må vi behandle 
personoplysninger?



Det må vi når følgende
3 betingelser er opfyldt



#1
Vi skal overholde de

6 principper om ansvarlighed



#2
Vi skal sikre os, at vi har hjemmel (lov)

til at behandle personoplysningerne



#3
Vi skal overholde de registreredes 

rettigheder (oplysningspligten)



Betingelse #1



6 grundlæggende principper
om ansvarlighed



Reglen er enkel:
Hvis ikke du overholder

principperne, så må du ikke
behandle personoplysninger!



Personoplysninger skal:

1) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde

2) indsamles til et legitime formål

3) være begrænset i forhold til formålet

4) være korrekte og ajourførte

5) kun opbevares så længe det er nødvendigt til formålet

6) behandles med tilstrækkelig sikkerhed - tekniske og organisatorisk



Betingelse #2



Har vi hjemmel (lov) til behandlingen?



Behandling er kun lovlig når den er nødvendig

1) for at opfylde en kontrakt

2) for at overholde en retlig forpligtelse

3) for at beskytte en persons vitale interesser

4) for offentlig myndighedsudøvelse eller behandling i samfundets interesse

5) for at forfølge en legitim interesse

6) eller hvis den registrerede har givet samtykke





Krav til samtykke

a) det skal være informeret

b) det skal være specifikt

c) det skal være givet frivilligt

d) der skal være tale om en aktiv viljestilkendegivelse

e) det skal kunne dokumenteres

f) det kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt



Betingelse #3



Overholder vi de
registreredes rettigheder?



På tidspunktet for indsamling af personoplysninger, 
skal vi give alle følgende oplysninger:



Oplysningspligt til

1) identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige

2) formålene med den behandling

3) de legitime interesser

4) eventuelle modtagere af personoplysningerne

5) at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland

6) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret



Oplysningspligt til

7) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt, berigtigelse 
eller sletning, begrænsning af behandling, indsigelse mod 
behandling, samt retten til dataportabilitet

8) retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt

9) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

10) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering…
…de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den 
registrerede



Hvis personoplysninger indsamles hos tredjepart



Samme oplysninger + kilde
og senest inden for 30 dage!



√ De 6 principper…..
√ Hjemmel (lov)….…
√ Oplysningspligten



Spørgsmål?



Øvrige vigtige regler og 
definitioner i GDPR



Dataansvarlig og databehandler



Krav om databehandleraftaler



Vigtigt vedr. databrud



Underretningspligt ved brud på 
persondatasikkerheden inden

for 72 timer



Der er ikke sket ”skade”:
Skriv hændelse i intern log



Der er sket ”skade”:
Indrapporter hændelse inden for 72 timer



Der er sket alvorligt ”skade”:
Indrapporter hændelse inden for 72 timer

og kontakt de berørte ASAP!



Dokumenter man skal/bør have:

1) Persondatapolitik på hjemmeside (oplysningspligt)

2) Artikel 30 fortegnelse

3) Interne politikker
1) Slettepolitik
2) IT-sikkerhedspolitik
3) Databeskyttelsespolitik
4) Procedure for håndtering af de registreredes rettigheder

4) Databehandleraftaler



Spørgsmål?



Cases – Live gennemgang



√ De 6 principper…..
√ Hjemmel (lov)….…
√ Oplysningspligten



Spørgsmål?



Tak for i dag



www.persondatakonsulenterne.dk 
www.linkedin.com/in/larsduenielsen/

facebook.com/persondatakonsulenterne




