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Abstract 

On May 25th 2018 the General Data Protection Regulation (then: GDPR) will replace the Danish 

Personal Data Act1 in Denmark. With GDPR there are a number of new initiatives, as well as some 

tightening of the current legislation that will help ensure the rights of the data subject. 

 

There has never been a greater need to ensure the rights of the data subjects. Society is becoming more 

and more digitalized and data is being produced and shared like never before. Around the world the 

social media has experienced great growth over the last 10 years. Facebook started in 2004 and in 2017 

there were 2 billion monthly users on the platform. 

 

There is always a backside in a positive development. At the same time as society is becoming more 

digitalalized, criminals become better to hack into the systems. Hacking means that someone trying to 

get unauthorized access to the systems. Hacking can have the great impact on businesses and their 

customers. 

 

All companies handle to some extent sensitive personal information. Some businesses have it as their 

primary activity, such as a bank or a doctor where most companies that primarily deals with B2B sales 

only handles personally sensitive information in terms of their employees.  

Companies are increasingly using digital solutions, such as cookies and cloud services, to collect and 

store data about their users, while laptops and mobile phones have become a commonly used tool. It 

places great demands on corporate data security. 

 

GDPR requires companies to increase security through the processing of sensitive information. They 

must know what data they are processing, how they are stored and who has access to the information. At 

the same time, the companies must document the process. Furthermore the companies must prepare a 

guideline for the safety of the imformation including how to report a breach.    

 

Many companies do not have the skills or the right trained employees to become compliant with the 

GDPR requirements. They may only understand their IT system superficially and do not have enough 

knowledge to compile an overview of their data flow. At the same time, many companies will find it 

difficult to read and understand the regulation and thus understand which requirements are applicable to 

them. 

 

This report will help give smaller imdependent adviser and companies, and others who it may concern 

an overview of the GDPR. This report will be based on the regulation as of the 4th of May 2016 and will 
                                                        
1 Persondataloven 
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come across the new initiatives. A compliance framework will be presented, the tool can be a great help 

to the smaller companies on how to implement the regulation and keeping sure that the companies stay 

complaint.  

We will provide examples of flowcharts including how Virksomhed As is handling the sensitive 

information they are storing, as well as a contingency plan for the company. 

 

Finally, we will explain what financial consequences it may have for different types of companies if 

there is a breach of security. 

 

Since the regulation was adopted in 2016, the major audit and advisory houses have been working on 

tools that will help their customers comply with the regulation. Companies use in most cases, their 

accountant as an important partner in the process of becoming complaint with the regulation. It is 

therefore important that the audit and advisory houses are ready to help customers and advise them. In 

the report we will review some of the tools that Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab in 

Denmark has developed for their customers. 
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1 Indledning 

I 2016 blev en ny EU forordningen vedtaget, for at skærpe reglerne omkring behandling af 

personoplysninger og sikre den registrerede bedre rettigheder. Den 25. maj 2018 træder 

Persondataforordningen i kraft og erstatter derved den danske lov om behandling af personoplysninger 

fra 2000 (persondataloven) – LOV nr. 429 af 31/05/2000. 

 

Med udviklingen af sociale medier, samt digitale enheder, som alle er på nettet, uploader og deler folk 

flere oplysninger om sig selv og hinanden. Virksomhederne kan ved hjælp af cookies og simple 

løsninger, tracke kundernes bevægelser på deres hjemmeside, indsamle data om hvilken enhed der 

benyttes, hvor den benyttes henne og om enheden tidligere er benyttet på deres hjemmeside.  

 

Samtidig bliver virksomhederne mere digitale. E-handel er i stigende vækst og kommunikationen 

mellem kunden og virksomheden sker oftest elektronisk. Det stiller større krav til virksomhedernes IT 

systemer og IT sikkerheden.  

 

Hackere bliver smartere og finder hele tiden på nye metoder, hvorpå de kan få adgang til vigtige 

informationer om virksomhederne og deres kunder.  

 

Persondataforordningen er en EU forordning, som skal følges af medlemsstaterne. Den nye 

persondataforordningen skal være med til at moderniserer persondataloven, og samtidigt være med til at 

sikre beskyttelsen af personoplysninger på tværs af landegrænserne inden for det Europæiske 

fællesskab.  

 

Med den nye forordningen, kommer en række nye tiltag, som skal implementeres i alle virksomheder. I 

den forbindelse vil det være en nødvendighed for langt de fleste virksomheder, at foretage forskellige 

analyser og kortlægge deres data flow. Det kan være en fordel for mange virksomheder, i forbindelse 

med implementeringen, at benytte sig af et compliance framework, for at sikre at man følger 

persondataforordningens anvisninger. 

 

Mange virksomheder besidder dog ikke de ressourcer og kompetencer det kræver for at blive compliant 

med et nyt juridisk regulativet, hvorfor det kan være en fordel at benytte ekstern konsulenthjælp.  

 

I et større revisions- og rådgivningshus vil rollen som revisor i forbindelse med implementeringen af den 

nye persondataforordninger bestå af flere, men sammenhængende elementer, herunder bl.a. kortlægning 

af data flows, uddannelse af medarbejder og udarbejdelse af databeskyttelsespolitikker.  
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Vi vil i rapporten redegøre for de væsentlige ændringer persondataforordningen medfører. Hvilke tiltag 

skal virksomhederne foretage sig, for at blive compliant med forordningens krav, og hvilke 

konsekvenser kan det få, hvis forordningen ikke overholdes? 

 

Vi vil præsenterer nogle værktøjer, som virksomhederne med fordel kan benytte, samt synliggør hvad et 

større revision- og rådgivningshus har mulighed for at hjælpe med, således at virksomheden kan blive 

compliant med persondataforordningens krav.  

 

Virksomhederne vil med persondataforordningen kunne få administrative bøder ved manglende 

overholdes af forordningen, samt ved brud på sikkerheden. Vi vil redegøre for, hvilke bødestørrelser 

forordningen kan medfører, samt hvilke økonomiske konsekvenser det kan få, for forskellige 

virksomhedsejer.  

 

Vi vil sidst i rapporten diskutere om mulige samfundsmæssige konsekvenser, persondataforordningen 

kan medfører. Vil internationale virksomheder fravælge EU grundet de økonomiske konsekvenser det 

kan medfører? Vil tilsynsmyndighederne blive tilstrækkelig koordineret, således at virksomhederne ikke 

kan spekulerer i hvilket EU land, det kan betale sig at drive et datterselskab? 

 

For at give eksempler på anbefalinger og understøtte forklaringerne, vil vi benytte forskellige case 

virksomheder. Virksomhederne vil fremgå anonyme, men vil blive præsentereret tilstrækkelig til, at 

kunne understøtte budskabet.  
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2 Problemfelt  

Hver dag genereres der store mængder af nye data. Googles tidligere administrerende direktør, Eric 

Schmidt, udtalte på Google’s 2010 Atmosphere convention, at befolkningen i 2010 producerede ligeså 

meget data på 2 dage, som der blev produceret i hele 2003 (Moore 2011). Dette er en tendens, som 

sidenhen kun har været stigende i forbindelse med en stigende digitalisering.  

Det er i de seneste år blevet mere almindeligt, at privatpersoner deler personfølsomme data, uden at 

tænke nærmere over det. Det sker blandt andet i forbindelse med øget nethandel, brug af app’s og 

sociale medier. Oftest accepteres betingelserne til behandling af data, uden at virksomhederne tydeligt 

har gjort opmærksom på, at oplysningerne deles med tredje part. Det kunne fx være i forbindelse med 

levering af onlinekøb, hvor oplysningerne deles med webbutikken, mens fragten af de handlede varer, 

foretages af en anden virksomhed.  

 

Samtidig er hacking og virus et stadig stigende problemer, hvor bagmænd forsøger at få fat i 

oplysninger, som efterfølgende kan udnyttes eller sælges. 

 

Når der er tale om implementering af juridiske regulativer er der stor forskel på, hvordan virksomheder 

er rustet til at klare denne opgave. I situationer hvor der er tale om implementering af lovgivning, som 

ligger uden for virksomhedens primære vidensområde, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at gøre 

brug af eksterne konsulenter, for at sikre man får lovgivningen implementeret korrekt, men også at man 

får de rette værktøjer til løbende at monitorere, at virksomheden hele tiden er compliant med 

lovgivningen.  

 

Langt de fleste virksomheder anser deres eksisterende revisor som en betroet rådgiver samt værdifuld 

sparringspartner (FSR 2014). Denne position kan revisor handle på, og byde ind med rådgivning på 

andre områder end den ordinære finansielle revision.   

 

Persondataforordningen stiller en række nye krav til virksomhederne vedrørende dokumentation af 

blandt andet virksomhedens data flow, adgangskontroller, beredskabsplaner, mv.  

Dette har tidligere været et overset punkt, særligt for mindre virksomheder, hvor kompetencerne til 

forståelse af deres interne it-systemer, ikke har været tilstrækkelig eller slet ikke har været tilstede.  

 

Vigtigheden i at have sit data flow og beredskabsplan nedskrevet og veldokumenteret, er først og 

fremmest for at beskytte den registrerede. Konsekvensen ved ikke at overholde dette, kan også medføre 

store økonomiske problemer for virksomhederne.  
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Undersøgelser foretaget af Deloitte Northe West Europe viser, at der stadig er mange virksomheder, som 

ikke er klar til persondataforordningens ikrafttræden. Undersøgelsen viser at der stadig var omkring 57% 

af de adspurgte, som endnu ikke har undersøgt om deres nuværende systemer overholder 

persondataforordningen.  

 

Det kan skyldes at virksomhederne ikke besidder kompetencerne til at foretage denne vurdering, eller at 

de simpelthen ikke har kunne læse og forstå hvilke krav der stilles til lige præcis deres virksomhed.  

 

2.1 Problemformulering 

Hvordan bliver virksomhederne compliant med persondataforordningen og hvilke økonomiske 

konsekvenser kan et brud på forordningen medføre? Og hvilken rolle kan et revision- og rådgivningshus 

få? 

 

Følgende spørgsmål vil underbygge besvarelsen af problemformuleringen. Besvarelsen af spørgsmål 1-2 

vil være med at opnå forståelse af behovet for persondataforordningen, samt en generelt beskrivelse af 

forordningen. 

De resterende spørgsmål vil underbygge besvarelsen af problemformuleringen. 

 

1. Hvorfor er der behov for persondataforordningen? 

2. Hvordan defineres personoplysninger og hvilke ændringer er der i persondataforordningen? 

3. Hvordan kan virksomhederne sikre, at de bliver compliant med forordningen og overholder 

persondataforordningens krav til dem? 

4. Hvordan kan revision- og rådgivningshuse fungere som sparringspartner for virksomhederne? 

5. Hvilke økonomiske konsekvenser kan persondataforordningen få, ved manglende overholdelse? 

6. Vil der være nogen samfundsmæssige konsekvenser ved persondataforordningen og hvordan vil 

de komme til udtryk? 
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2.2 Afgrænsning 

I og med persondataforordningen først træder i kraft pr. 25. maj 2018, kan der stadig ske ændringer i den 

nuværende udgave, som er offentliggjort pr. 4. maj 2016 (Den Europæiske Unions Tidende 2016). Dette 

er den offentlige udgave, hvor medlemslandende efterfølgende har mulighed for at foretage enkelte 

tilpasninger. Afgangsprojektet tager derfor udgangspunkt i den offentliggjorte forordningen pr. 4. maj 

2016.  

 

Rapporten tager udgangspunkt i de rådgivningsydelser der på nuværende tidspunkt udbydes af Deloitte 

Statsautorisret Revisionspartnerselskab i Danmark. Som udgangspunkt tilbydes disse ydelser til 

Deloittes nuværende og fremtidig kunder, men det forventes at lignende ydelser kan tilbydes til kunder i 

andre større revision- og rådgivningshuse.  

 

Der er i afgangsprojektet udarbejdet en økonomisk konsekvensanalyse for forskellige 

virksomhedssegmenter. Der er i konsekvensanalysen gennemgået hvorledes implementeringen af 

persondataforordningen påvirker forskellige virksomhedssegment, herunder bl.a. et børsnoteret selskab, 

virksomhed drevet i personligt regi, samt statslige selskaber. Der er ikke taget udgangspunkt i en 

specifik case virksomhed, men der er benyttet forskellige virksomheder, hvor deres offentlige 

tilgængelig regnskaber og økonomiske situationen er benyttet.  

 

2.2.1 Målgruppe 

Denne rapport er for en mindre rådgivningsvirksomhed, samt mindre virksomheder, som ønsker at få et 

indblik i persondataforordning. Rådgiveren eller virksomhedslederen ønsker at hører om de væsentligste 

ændringer i persondataforordningen, få et indblik i de ydelser et større revision- og rådgivningshus kan 

tilbyde, samt få et overblik over eventuelle konsekvenser ved brud på forordningen.  

 

Rapporten vil samtidig beskrive et compliance værktøj, som mindre virksomheder vil kunne benytte til 

implementering af persondataforordningen. For større virksomheder, eller for virksomheder med 

kompliceret IT systemer og større mængde data, vil gennemgangen af compliance værktøjet ikke være 

tilstrækkeligt i denne rapport.  

 

De værktøjer og ydelser som et større revision- og rådgivningshus kan tilbyde, og som er beskrevet i 

denne rapport, er beskrevet med udgangspunkt i de ydelser Deloitte Statsautoristeret 

Revisionspartnerselskab i Danmark kan tilbyde på nuværende tidspunkt.  

 

Til slut er rapporten udarbejdet til studerende og andre interessenter, som ønsker at opnå et generelt 

indblik i persondataforordningen og dens betingelser.  
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3 Metode 

I følgende afsnit vil de benyttede metoder til udarbejdelsen af rapporten blive gennemgået. Det vil blive 

præsenteret hvordan data er indsamlet, og hvordan vi har forholdt os kritisk til de anvendte kilder.  

3.1 Videns indsamling 

3.1.1 Dataindsamling 

Til udarbejdelsen af denne rapport, er der taget udgangspunkt i persondataforordningen af. 4. Maj 2016 

(Den Europæiske Unions Tidende 2016), som primære kilde.  

 

Som sekundære kilder er der benyttet desk research til indsamling af data.  

Dette er benyttet til indsamling af data fra forskellige databaser, hjemmesider og blogs. Derudover er der 

benyttet desk research til at bekræfte kilder, påstande, mv.  

 

Der er indhentet vejledninger, guides, mv., fra forskellige branche organisationer, som alle tilbyder at 

hjælpe deres medlemmer til at opnå forståelse og kendskab til persondataforordningen.  

 

Udarbejdelsen af rapporten har været en dynamisk proces. I og med at persondataforordningen endnu 

ikke er trådt i kraft, har der hele tiden været en ny udvikling på området. Det har derfor været 

nødvendigt, løbende at foretage desk research, følge med i medierne og indhente nye og opdaterede 

vejledninger. Det har samtidig gjort, at udformningen af rapporten har ændret sig løbende. 

 

3.1.2 Interviews 

Yderligere er der som primær kilde, benyttet kvalitative metoder som løbende interviews og 

observationer. Der er i forbindelse med dataindsamling, foretaget løbende interviews af medarbejder hos 

Deloitte Statsautoristeret Revisionspartnerselskab i København, som til dagligt rådgiver kunderne 

vedrørende implementering af persondataforordningen. 

 

Derudover er der foretaget løbende interview af økonomiansvarlige i en dansk medie virksomhed. 

Virksomheden vil i rapporten blive omtalt som Virksomhed A.  

 

Igennem vores daglige arbejde som revisorer hos Deloitte, har vi den seneste periode besøgt en lang 

række danske virksomheder, som led i den årlige finansielle revision af virksomhedernes årsregnskab. I 

den forbindelse har vi observeret og talt med medarbejdere omkring persondataforordningen og hvilke 

udfordringer de har mødt. Det er et emne, som fylder meget hos virksomhederne og har deres fokus. 

Observationerne hos virksomhederne er primært brugt, til at få en fornemmelse af virksomhedernes 

holdning til forordningen, hvor langt de er med implementeringen, samt høre hvilke metoder de benytter 
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i forbindelse med at implementeringen. Ingen af de observerede virksomheder, vil blive nævnt i 

rapporten.  

 

Vi har været heldige med, at det har været muligt at foretage løbende interviews. Interviews er 

tidskrævende både for den interviewede og intervieweren, men både hos medarbejderne i Virksomhed 

A, samt hos Deloitte København, har det været muligt for os, løbende at være i dialog med 

medarbejderne. Det har gjort, at vi ligesom med desk research, har kunne gøre interviewene til en 

dynamisk proces. Vi har foretaget en del mindre interviews, om specifikke emner. 

 

3.1.3 Case virksomhed 

Vi har i rapporten benyttet en case virksomhed. Rapporten er ikke bygget op omkring denne 

virksomhed, men virksomheden er benyttet til at underbygge den teori eller anbefalinger rapporten 

præsenterer.  

Virksomheden består af under 10 medarbejder og er lokaliseret i et kontorfællesskab i København. 

Virksomhedens primære aktivitet består i salg af annoncer i magasiner og dermed primært B2B salg. 

Virksomheden har ønsket at være anonym, hvorfor de fremgår i rapporten under et pseudonym. Vi er 

bekendt med virksomhedens navn, samt navne på medarbejdere som vi har interviewet. 

Virksomhedens kunder er typisk større danske brands, som ønsker at reklamerer i magasiner. 

Virksomhedens indtægt består af provision, i forbindelse med indrykning af annoncer. Virksomhedens 

kreditorer er derfor de forskellige magasiner eller bladhuse, som Virksomhed As kunder ønsker at 

reklamerer i.  

Virksomheden benytter simple IT systemer i form af Economic og Excel. Strukturen og hierarkiet i 

virksomheden er ligeledes simpel. Udover direktionen og den økonomiansvarlige er der få medarbejder, 

som alle har høj beslutningsevne inden for deres specifikke område. Grundet virksomheden størrelse, er 

medarbejderne i tæt dialog og der udvises generelt en stor tillid til hinanden. Virksomheden er samtidig 

skrøbelig, da hver medarbejder sidder med et specifikt område. Det har virksomheden kompenseret for, 

ved at der er høj åbenhed i IT systemerne og fildelingen. Det betyder at alle medarbejder, som 

udgangspunkt, har adgang til alle filer. 

Vi har løbende foretaget interviews af medarbejderne, primært den økonomiansvarlige, da denne 

medarbejder også håndterer HR delen, samt har kontakten til deres IT udbyder.  
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3.2 Kildekritik 

Ved benyttelse af blogs og andre sociale medier, er kilden ved hjælp af desk research kontrolleret. Dette 

er gjort for at sikre troværdigheden af kilden og dermed også informationen.  

 

Der er taget højde for, ved brug af brancheorganisationernes vejledninger, at disse er henvendt specifikt 

til deres medlemmer. Derfor er påstande og anbefalinger kontrolleret til persondataforordningen, hentet 

fra EU's hjemmeside (Den Europæiske Unions Tidende 2016).  

 

Da persondataforordningen først træder i kraft den 25. Maj 2018, og der i den nuværende form, er 

mulighed for at medlemslandene kan tilpasse enkelte artikler specifik til landets øvrige love, er den 

udgave af persondataforordningen der benyttes i rapporten, ikke den endelige. Den benyttede 

persondataforordningen er hentet fra EU's hjemmeside og er dateret den 4. Maj 2016 (Den Europæiske 

Unions Tidende 2016).  

 

Ydermere vil vi ikke kunne være objektive hele vejen igennem opgaven. Dette skyldes, at noget af vores 

videns indsamling til en generel fornemmelse af virksomhedernes situation, er baseret på observationer 

og drøftelser hos virksomhederne, som vi betjener dagligt gennem vores arbejde.   

4 Teori 

I følgende afsnit vil teorien, der er benyttet til udarbejdelsen af rapporten, blive gennemgået.  

4.1 Valg af modeller og teorier 

Der er i rapporten taget udgangspunkt i persondataforordningen pr. den 4. maj 2016 i den foreliggende 

version på daværende tidspunkt (Den Europæiske Unions Tidende 2016). 

 

I rapporten er der ligeledes taget udgangspunkt i et compliance framework udarbejdet af Westpac Group 

(Chief Compliance Officer 2016). Frameworket er opdelt i fem faser som omfatter processen fra start til 

slut, og herunder overvågning og rapportering. Det er vigtigt at bemærke at der hele tiden er tale om en 

dynamisk proces, idet virksomhedernes observationer og rapportering bidrager til at foretage ændringer i 

de fire foranliggende steps.   

 

For at få en forståelse af begreberne data, information og hacking, er der blandt andet benyttet bøger og 

materiale fra en række fag vi har deltaget i under vores uddannelse hos Copenhagen Business School. 

En stor del af persondataforordningen handler om, at virksomhederne skal kunne dokumenterer deres 

interne data flow og forstå hvilken type data de er ansvarlige for. Viden omkring dette er hentet fra faget 
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Accounting Information System, hvor der i faget er arbejdet med flowdiagrammer, identifikation af 

risici, samt forebyggelse mod hacking.  

 

Til udarbejdelse af konsekvensanalysen, er der benyttet teori fra fag som ekstern regnskab og flere 

skatterets- og erhvervsretsfag. Vi har i de fag, samt vores arbejde som revisorer, opnået viden omkring 

opbygningen af et regnskab, herunder sammenhængene mellem virksomhedens resultat, egenkapital og 

udbytte/udlodning til aktionærerne/ejer, og hvordan dette beregnes. Den viden benyttes til at beregne og 

konkluderer på konsekvensanalysen.  

 

4.1.1 Begrundelse for valg af teori 

Compliance Frameworket fra Westpac Group er udvalgt med øje for, at dets simple opbygning gør det 

muligt for virksomheder at få et overblik over de enkelte faser, man skal igennem for at implementere en 

lovgivning. Endvidere faciliteter værktøjet processen fra start til slut, samt den efterfølgende evaluering, 

overvågning samt mulig optimering i forbindelse med ens observationer og evalueringer. 

 

Teorien fra de forskellige fag, er valgt for at kunne forstå, hvad virksomhederne skal igennem for at 

kunne være compliant med den kommende persondataforordningen. Ved at benytte teorierne fra 

skatterets- og erhvervsretsfagene, har vi kunne læse og forstå persondataforordningen, og dermed sikre 

at vores baggrundsviden var korrekt. Derudover har vi brugt viden fra skatteretsfagene, samt ekstern 

regnskab, til at forstå konsekvensen ved de administrative bøder, både regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt for virksomhederne og dermed også aktionærerne.  
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5 Opgavens struktur 

Nedenstående figur viser opbygningen af rapporten. Figuren skal give læseren et overblik over, hvad 

man som læser skal igennem. 

 

Indledning 

• Indledning 
• Problemfelt 
• Problemformulering 

Metode 

• Vidensindsamling 
• Kildekritik 
• Teorier og modeller 

Forordningen 

• Dataudvikling 
• Hacking 
• Persondataforordningen 

Compliance 
Framework 

• Brugen af compliance framework ved implementering af et juridisk regulativ 

Rådgivnings-
ydelser 

• Deloittes udbudte rådgivningsydelser 

Konsekvens-
analyse 

• Præsentation af virksomhedssegmenter 
• Beregning af eventuelle økonomiske konsekvenser ved brud på forordningen 

Konklusion 
• Opsamling på problemstilling 

Perspektivering 
•  Samfundsmæssige konsekvenser ved implementering af persondataforordningen 



      Side 15 af 79 

5.1 Begrebsdefinition 

I følgende afsnit vil de mest benyttede begreber blive præsenteret. 

I forordningens kapital 1, artikel 4 er en række begreber præsenteret. I følgende afsnit vil udvalgte 

begreber blive præsenteret, samt yderligere begreber der benyttes i rapporten.  

 

Begreb Definitioner 

Personoplysninger Informationer der kan være med til at identificerer en fysisk person. Fx 

navn, identifikationsnummer, IP- og MAC-adresse, osv. 

Den registrerede Vedkommende hvis data der opbevares/registreres. Forordningen er til for at 

beskytte den registrerede.  

Behandling Aktiviteten(erne) som omfatter personoplysningerne. Det kan være helt fra 

indsamlingen, til opbevaringen, analysen af dem, samt sletning og 

tilintetgørelsen.  

Register En database, struktureret samling af oplysninger, hvor personoplysningerne 

bliver opbevaret. 

Dataansvarlig Den fysiske person/juridiske enhed der afgør formålet og metoden hvorpå 

behandlingen af personoplysningerne skal ske.  

Databehandler Den fysiske person/juridiske enheder, der behandlinger personoplysningerne 

for den Dataansvarlige.  

EU forordning En EU forordningen er en retsark, som er bindende i EU medlemsstaterne 

(Den Europæiske Union 2018). 

Framework I rapporten bliver der benyttet et compliance framework. Framework skal 

forstås som model/ramme/skabelon, som sikre at man kommer igennem alle 

faser i implementeringen af et given emne. 

Compliant/Compliance At en virksomhed er compliant, vil sige at virksomheden er i trit med 

lovgivningen. De overholder regulativerne og foretager løbende kontrol af 

dette.  

Cookies Cookies er en fil der oprettes af en hjemmeside, som gemmes på brugerens 

digitale enhed. Cookies indeholder informationer omkring brugeren og hvad 

brugeren har foretaget sig på hjemmesiden (Romney og Steinbart 2018).  

(Kilde) Ved navne og ord præsenteret i parantes, henvises der til en kilde, som kan 

findes bagerst i rapporten under litteraturlisten. 
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6 Udviklingen i data 

Hver dag bliver store mængder nye data produceret. Som præsenteret i indledningen, udtalte Googles 

tidligere administrerende direktør, Eric Schmidt, at verden i 2010 producerede ligeså meget data på 2 

dage, som der blev produceret i hele 2003 (Moore 2011).  

 

I bogen Accounting Information System (Romney og Steinbart 2018) beskrives data som: ”fakta der er 

indsamlede, optagede, opbevaret og bearbejdede af et informationssystem”.  

 

Så snart dataene er organiseret og bearbejdede, bliver det i bogen betegnet som informationer.  

 

Data kan altså være alt, men først når det bliver sat i en sammenhæng og i relief til en bestemt situation, 

kan det danne informationer som siger noget om nogen eller noget.  

 

Alene på de sociale medier, bliver der hvert sekundet producereret enorme mængder data. Domo, en 

virksomhed i Utah USA, lever af at omsætte data til brugbar informationer om dataproduktion (DOMO 

2018).  

 
Figur 1: (DOMO - Oversigt 2017) 
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Domo har de sidste 5 år udarbejdet overstående overblik over hvor meget data der produceres hvert 

minut fordelt på forskellige sociale medier. Samtidig oplyses hvor mange der i samme periode har haft 

adgang til internettet. I 2017 er antal af brugere på internettet steget fra 3,4 mia. mennesker til 3,7 mia. 

Oversigten fra Domo er interessant, da den tager udgangspunkt i de sociale medier, hvor brugerne oftest 

og som regel frivilligt, giver mange informationerne om dem selv.  

 

Facebook rundede i 2017, verden over, 2 milliarder månedlig bruger på platformen (C. B. Nielsen 

2017). Dermed slår Facebook sig fast, som det største social medie verden over. Dette gælder også i 

Danmark, hvor en rapport fra Danmarks Statistik fra 2016 (Danmarks Statistik 2016), viser at 67 % af 

den danske befolkning i alderen 16-89 år benytter Facebook.  

 

Facebook startede i 2004 som en online version af den klassiske Blå bog, som i USA bliver kaldt 

Facebook (Wikipedia 2018). Sitet har fra starten, handlet om at dele informationer om sig selv. Uploade 

billeder fra ens hverdag og vise omverden hvem man er. Siden er sitet bare vokset og Facebook som vi 

kender i dag, benyttes af både private og virksomheder. Det er nu muligt at eksponere markedsføring 

henvendt til en specifik målgruppe og dette er udbredt blandt virksomheder og politikere i forbindelse 

med kampagner. Facebook samler data om deres brugere, kategoriserer dem, og gør det således muligt 

for virksomhederne at målrette deres markedsføring, baseret på brugeres præferencer. (Facebook 

Business 2018).  

 

Danmark har i flere år vundet førstepladsen som det mest digitaliseret land på tværs af europæiske lande 

(Erhvervsstyrelsen 2018). Rapporten er udarbejdet af EU, hvor europæiske lande sammenlignes i deres 

brug af digitale løsninger og udviklingen i landenes infrastruktur. I denne rapport klarer Danmark sig 

generelt godt på alle parameter.  
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Figur 2: Viser Danmarks placering i forhold til de øvrige EU lande (Erhvervsministeriet 2017) 

 

Det er især på udbredningen af bredbånd og kvaliteten af infrastrukturen, samt de digitale kompetencer i 

landet, som gør at Danmark ligger i front.  

 

Dette er også årsagen til at større IT-virksomheder kigger mod Danmark, når der skal oprettes nye 

datacentre. I 2016 startede et rygte om, at Facebook ville oprette et datacenter i Odense (Christiansen og 

Blichfeldt, Facebook vil bygge kæmpe datacenter i Odense 2016) og dette blev i 2017 bekræftet af 

Facebooks chef for de europæiske datacentre, Niall McEntegart (Christiansen og Blichfeldt, Sådan skal 

det se ud: Facebook bekræfter datacenter i Odense 2017). Tilbage i 2015 kom det også frem, at Apple 

ønskede at bygge et datacenter i Viborg og i slutningen af 2016 gik byggeriet i gang (Just 2016). 

Interessen for Danmark som hjemsted for datacentre i den størrelse, skyldes dels udviklingen i landets 

infrastruktur, samt klimaet. Ved at udnytte Danmarks køligere klima, kan de enorme datacentre spare 

noget energi på nedkøling af servere.  

 

Udviklingen i Danmarks, skyldes i høj grad også mentaliteten hos befolkningen og staten. Rapporten fra 

Danmarks Statistik (Danmarks Statistik 2016) viser også, at danskerne bruger internettet til en lang 

række forskelligheder. Det er alt fra at sende og modtage e-mails som det hyppigste, til downloade bøger 

og oprette blogs. I figuren nedenfor, er det illustreret hvordan fordelingen af danskernes brug af 

internettet fordeler sig. Udover de forventelige ting, såsom at søge informationer på varer og tjenester, 

samt brugen af netbank og handel på internettet, så bruger danskerne også i større grad nettet til at finde 

informationer om deres helbred og bestille tid hos lægen.  
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Ifølge erhvervsstyrelsen handler 84% af danskerne via internettet (Erhvervsstyrelsen - E-handel 2018), 

dog oftest hos udenlandske virksomheder. I 2017 udgjorde omsætningen, via e-handel i Danmark, 83,8 

milliarder ifølge en rapport udgivet af DIBS (DIBS by Nets 2017). Det er typisk rejser, herunder tog, 

bus og charterrejser samt varer som tøj, sko og elektronik, som danskerne køber mest af via internettet. 

Erhvervsstyrelsen arbejder på at fremme e-handel hos danske virksomheder, da flere undersøgelser 

viser, at virksomheder som følger tendensen med udvidelse til e-handel, vil opleve vækst. Dette bakkes 

op af en rapport fra DIBS.  

 

DIBS er en del af Nets og førende inden for onlinebetalinger. De 

udarbejder en rapport ud fra den data der hentes fra forbrugernes 

dankort (DIBS by Nets 2017). Rapporten viser at der er sket en stigning 

i e-handel, målt på omsætningen, på 19 % fra 2016 til 2017.  

 

Ved en e-handel, gives der flere personfølsomme oplysninger der 

enkeltvis og samlet kan identificerer en person. Først bliver 

forbrugernes IP adresse identificeret ved brugen af Cookies.  

Her til venstre ses et screendump fra Zalando.dk, benyttet på en 

mobiltelefon. Allerede fra start, bliver forbrugerne gjort opmærksom 

på, at sitet benytter Cookies og dermed indsamler data om de personer 

som besøger deres hjemmeside.  

Figur 3: Oversigt over hvad danskerne bruger internettet til. 
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I forbindelse med at kunden gennemfører en handel hos for eksempel Zalando, giver kunden 

oplysninger om deres færden på hjemmesiden ved brug af click-tracking (www.zalando.dk 2018), deres 

navn, adresse, mail, mv. Til slut afgives der ligeledes betalingsoplysninger. Inden handlen er afsluttet, 

har Zalando.dk indsamlet flere personfølsomme oplysninger på deres kunde. Disse data kan de blandt 

andet bruge til at vise anbefalede produkter mv. næste gang den samme forbruger besøger hjemmesiden. 

Der er altså igen tale om at dataene anvendes til målrettet markedsføring, der kan resulterer i 

økonomiske fordele, der tilfalder virksomheden.  

 

Med den øgede aktivitet på de sociale medier og danskernes øget tendens til e-handel, er det vigtig at 

lovgivningen omkring brugen og opbevaringen af personfølsomme oplysninger er opdateret og tilpasset 

den nuværende situation. Dette vil den Europæiske Union nu opnå ved den nye persondataforordning 

der træder i kraft den 25. Maj 2018. 

 

6.1 Hacking og fejl 

Efterhånden som samfundet bliver mere digitaliseret, bliver det samtidig også mere eksponeret overfor 

hacking. Hacking betyder, at nogen eller noget forsøger at få uautoriseret adgang til computeren, 

mobiltelefonen eller en anden digital enhed. Hacking sker på daglig basis, for både privat personer og 

virksomheder.  

Personer rammes oftest med falske mails, hvor det ser ud som om, mailen er sendt fra en valid afsender 

fx SKAT, ens bankforbindelse eller anden institution, man almindeligvis har tillid til. Medierne advarer 

løbende befolkning mod disse mails, ligesom SKAT fx har udarbejdet en oversigt, hvor man kan 

kontrollerer de mails, der ser ud til at være sendt fra dem (SKAT 2018). De falske mails benyttes oftest 

til at lokke personlige oplysninger ud af folk, som fx deres bankoplysninger. Denne form for hacking 

hedder Phishing og defineres i bogen Accounting Information Systems (Romney og Steinbart 2018) s. 

193 som følgende: ”Phishing: Sending an electronic message pretending to be a legitimate company, 

usually a financial institution, and requesting information and often warning of a consequence if it is not 

provided. The request is bogus, and the information gathered is used to sommit identity theft or to steal 

funds from the victim’s account”.  

 

En anden form for hacking, som oftest også rammer privatpersoner, er typen så kaldt Evil Twin. Her 

opretter hackeren et wifi hotspot, under samme navn som en trusted host. Det kunne fx være hvis 

vedkommende bor på Hotel A. Hotel A har et lukket wifi, hvor man eventuel skal betale for at få 

adgang. Det hackeren så gør, er at oprette et åben hotspot som fx hedder ”Hotel A Free”. Når 

godtroende gæster så logger på, har hackeren adgang til vedkommendes computer eller mobile enhed 

hvorefter de kan downloade brugerens data.  
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Når en virksomhed bliver ramt, kan de blive ramt rigtigt hårdt, med store økonomiske konsekvenser som 

følge. I sommeren 2017 blev A.P.Møller – Mærsk hacket af en såkaldt ransomware, hvilket er estimeret 

til at have kostet selskabet mellem 1,3-1,9 milliarder kroner (Quass og Gram 2017). Ved ransomware 

opnår hackerne adgang til virksomhedens systemer og låser disse. Virksomhederne skal nu betale en 

løsesum, for igen at få adgang til dataene, eller vil disse blive offentliggjort eller destrueret.  

Ransomware defineres i bogen Accounting Information Systems (Romney og Steinbart 2018) s. 199 

som følgende: ”Ransomware – Software that encrypts programs and data until a ransom is paid to 

remove it”.  

A.P Møller-Mærsk blev ramt økonomisk, da angrebet medførte, at deres forretning stod stille hele 

verden over. Det betød, at selskabet ikke kun blev ramt økonomisk, men også at kunderne blev påvirket, 

ved at driften stod stille i hele verden. Det kan i nogle tilfælde gøre, at nogle af selskabets kunder finder 

alternativer ,hvorfor angrebet ligeledes kan have økonomiske konsekvenser på længere sigt. 

For nogle virksomheder, som fx håndterer personfølsomme oplysninger, kan det få konsekvenser for 

deres kunder, hvis virksomheden hackes og oplysninger bliver lækket.  

 

Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der i Danmark fører tilsyn med, om de nuværende regler i 

persondataloven overholdes. På deres hjemmeside, kan man finde et arkiv over afgørelser i forskellige 

sager hvor Datatilsynet har været tilkaldt, eller hvor de har foretaget rutinemæssige tilsyn.  

Her er det blandt andet muligt at læse om en sag, vedrørende Region Hovedstaden (Datatilsynet - 

Journalnummer: 2017-632-0213 2018). Her er der benyttet en Google kalender, i forbindelse med 

forskningsprojekter til forud bookning af en scanner på det tidligere Glostrup Hospital. Her har 

forskerne kunne booke sig ind til scanneren og i den forbindelse er der blandt andet benyttet patienternes 

navne og personnumre. Datatilsynet mener dette er kritisabelt, da det ikke har været muligt for Region 

Hovedstaden at føre log over aktiviteten i kalenderen, samt at der ikke foreligger en databehandleraftale 

med Google.  

Datatilsynet går i dialog med Region Hovedstaden, som får lukket kalenderen og samtidig forsikrer, at 

personkredsen der har haft adgang, har været omkring 10-15 forskere som alle var ansat hos Region 

Hovedstaden og som derfor alle har været underlagt en tavshedspligt. 

Efter Datatilsynet har sikret sig, at der er foretaget de foranstaltninger, som er nødvendig for at 

overholde persondataloven, foretager de ikke yderligere.  

 

I denne sag var der heldigvis ikke sket offentliggørelse af personfølsomme oplysninger, men blot efter 

Datatilsynets vurdering, nogle mindre overtrædelser af persondataloven. Google har i 2017 foretaget en 

større undersøgelse af sikkerheden for deres bruger (CNN tech 2017). Her estimerer Google, at omkring 

250.000 brugere har været forsøgt, eller været udsat for hacking hver uge. Der er her tale om hacking af 

typen Keylogging.  
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Keylogging defineres ifølge bogen Accounting Information Systems (Romney og Steinbart 2018) s. 199 

som følgende: ”Keylogger – Software that records computer activity, such as a user’s keystrokes, e-

mails sent and received, websites visited, and chat session participation”. Var blot en af forskerne i 

fornævnte sag blevet hacket, kunne det have konsekvenser for forskningsprojekterne, samt de patienter 

hvis data der var involveret.   

 

Det er dog ikke kun i forbindelse med hacking, at personfølsomme oplysninger, kan komme i kontakt 

med uvedkommende. I en anden sag fra Datatilsynet (Datatilsynet - Journalnummer: 2018-632-0225 

2018) om Kalundborg Kommunes brug af en ikke sikret server, til opbevaring af personfølsomme 

oplysninger. Problemet med sagen i Kalundborg var ikke alene, at de personfølsomme oplysninger blev 

opbevaret på en usikker server, men også at Kalundborg Kommune heller ikke havde sikret, hvem der 

havde adgang til serveren. Når der er tale om personfølsomme oplysninger, skal virksomhederne 

jævnfør artikel 4 sørge for, at der er passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til at opnå 

tilstrækkelig sikkerhed. Det betyder oversat, at virksomhederne skal sikre, at personer som har adgang 

til oplysningerne, også kun er dem der skal bruge dem. I sagen med Kalundborg Kommune var dette 

ikke tilfældet, da man kunne konstatere, at langt flere medarbejdere havde adgang til oplysningerne.  

Datatilsynet fandt forholdene stærkt kritisable, især fordi der havde været tidligere sager omkring 

overtrædelser af persondataloven i selv samme kommune. I det seneste tilfælde blev Deloitte i 

København tilkaldt, hvor medarbejdere fra Risk Advisory skulle hjælpe kommunen med at 

implementerer de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og sikre at der ikke blev frigivet oplysninger af 

særlig karakterer.   

 

Efter Deloitte og Kalundborg Kommune havde været igennem materialet og sikret sig, at der nu var 

tilstrækkelig med sikkerhed og at alle forulempede var blevet informeret, har Datatilsynet lukket sagen 

og ikke fundet det nødvendigt at foretage sig yderligere.  

 

Hvis fornævnte sag var sket efter implementeringen af persondataforordningen, ville Datatilsynet have 

haft mulighed for at udøve økonomiske sanktioner over for den pågældende kommune.   
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6.2 Delkonklusion 

Der er sket en enorm udvikling i data og alt tyder på, at tendensen forsætter de kommende år, hvilket 

hele tiden stiller større krav til virksomhedernes datasikkerhed. Med den stigende udvikling i brugen af 

de sociale medier, bliver flere personlige oplysninger videregivet.  

 

Samtidig med at samfundet bliver mere digitaliseret, bliver systemer og diverse enheder også mere 

eksponeret over for hacking. Datatilsynet, som er den danske uafhængige myndighed, har i 2016 

registreret 4.427 nye sager vedrørende brud på sikkerhedsreglerne, klager, forespørgsler mv.  

 

 
Figur 4: (Datatilsynet - Årsberetning 2016) 

 

Alene i den private sektor er der anmeldt 1.313 nye sager i 2016, hvoraf 947 af dem, handler om 

behandling af oplysning om rent private forhold.  

 
Figur 5: (Datatilsynet - Årsberetning 2016) 
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De øvrige sager kan være anmeldelser fra den offentlige sektor, sager Datatilsynet selv opretter i 

forbindelse med tilsyn hos virksomhederne, mv. Oversigten fortæller ikke hvilken type virksomhed 

anmeldelsen omfatter, men hvem der er anmelder. Dog viser underkategorien, at anmeldelser oftest 

omhandler behandling af personfølsomme oplysninger.  

 

Lovgivningen på området er tilbage fra starten af 00’erne, hvor digitalisering stadig var i sin begyndelse 

og hvor de sociale medier endnu ikke var slået igennem. Med den stigende e-handel, kommer der også 

mere og mere handel på tværs af landegrænserne, som ligeledes stiller krav til en ensartet lovgivning på 

området.  

 

I 2016 blev persondataforordningen vedtaget i EU og skal være med til at styrke lovgivningen for 

behandling af personoplysninger, samt ensarte lovgivningen på tværs af de europæiske lande således 

forbrugeren er bedre beskyttet end hidtil.  
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7 Persondataforordningen 

I Danmark er den nuværende lovgivning på området Persondataloven fra 2000 (retsinformation.dk 

2000). Persondataloven er fra en tid, hvor fx smartphones, cloudløsninger, smart-tv, osv. ikke fandtes. 

Loven er fra en tid, hvor Facebook endnu ikke var kommet til Danmark. Alt i alt fra en tid hvor deling 

og ”likes” ikke var almenbenyttet ord.  

 

Facebook blev udviklet af Mark Zuckerberg i 2004 og kom til Danmark i 2006. I 2012 var der 2,8 mio. 

bruger i Danmark (L. D. Nielsen 2012). Mængden af data der deles på nettet er enormt og dataene bliver 

mere og mere personfølsom.  

 

Den nye persondataforordningen skal være med til at moderniserer persondataloven, og være med til at 

sikre beskyttelsen af personoplysninger på tværs af landegrænserne.  

 

Med den nye forordningen, kommer der også nogle nye og skærpede krav til virksomhederne. De skal 

nu behandle alle former for personfølsomme oplysninger mere omhyggelig, de har større 

oplysningspligt til forbrugerne omkring brugen af dataene og de skal opnå større kendskab til deres egne 

interne processer og behandling af data. Samtidig vil der nu være risiko for bødestraf på op til 4 % af 

koncernens omsætning, hvis forordningen ikke efterleves.  

 

Dette kan have store konsekvenser for en stor, såvel som en mindre virksomhed.  

Længere nede i rapporten, er der udarbejdet en konsekvensanalyse, hvor dette er vist. 

 

Opbygningen af persondataforordningen er lig opbygningen af Danmarks nuværende love. 

Forordningen har derfor samme opbygning og struktur som persondataloven.  

 

Da persondataforordningen er en modernisering af den nuværende persondatalov, vil der i nogle af 

artiklerne også kun være få ændringer at finde. Et eksempel herpå er, at i den nuværende persondatalov 

lyder § 1 som følgende: 

 

”§1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af 

elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personlysninger, der er eller vil 

blive indeholdt i et register.” (retsinformation.dk 2000) 

 

Da persondataloven blev vedtaget, var det stadig forholdsvis nyt at benyttet elektronisk dataopbevaring.  

I persondataforordningen Artikel 2, pkt. 1 lyder formuleringen som følgende: 
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”1. Denne forordning finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis 

foretages ved hjælpe af automatisk databehandling, og på anden ikkeautomatisk behandling af 

personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register” (Den Europæiske Unions Tidende 2016) 

 

Selvom det er små ændringer, så har sproget udvikle sig, så det nu ikke længere handler om hvorvidt 

behandlingen sker elektroniske eller ej, men om behandlingen sker ved automatiske handlinger eller 

fysisk databehandling. Man tager her for givet at dataene der er tale om, vil blive behandlet elektronisk 

eller indsamlet elektronisk.  

 

Ud over små ændringer i sproget, er der også sket en udvidelse af definitioner i forordningen. I 

persondatalovens §3 bliver der beskrevet 9 begreber, som bruges i loven. I persondataforordningen 

artikel 4 er dette udvidet til 26 begreber (Den Europæiske Unions Tidende 2016). 

 

Nogle af begreberne går igen, men er blevet bedre defineret. Persondataloven §3, stk. 1 lyder som 

følgende: 

 

”1) Personoplysninger: 

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)” 

(retsinformation.dk 2000) 

 

I forordningens artikel 4, har tilsvarende begreb følgende ordlyd: 

 

”Personoplysning; enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person 

(den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte 

kan identificeres, navnlig ved en identifikation som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, 

lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 

persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet” (Den 

Europæiske Unions Tidende 2016) 

 

I persondataforordningen har man valgt, ikke alene at definerer begreberne, men også tilføje en 

forklaring, således at der ikke kan være tvivl omkring begrebets betydning.  

 

Derudover er der tilføjet nye begreber såsom profilering og pseudonymesering. Alt dette for at gøre 

det mere tydeligt, hvilke type data der er tale om og hvordan de skal behandles fremover.  
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Som citeret længere oppe, bliver personoplysninger defineret som oplysninger vedrørende en person, 

som direkte eller indirekte kan identificerer personen. Her er det data som navn, adresse, IP- og MAC-

adresser. Derudover også nogle fortrolige oplysninger, som er særlig for personen, såsom fysiologiske, 

genetiske og økonomiske data. Alene vil de enkelte typer data måske ikke kunne identificerer 

vedkommende, men tilsammen vil man kunne finde frem til en bestem person.  

 

Ydermere har forordningen en definition af personoplysninger af særlig karakterer. Det er oplysninger 

om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Oplysninger som 

fortæller noget særligt om personen, samt deres miljø og omgangskreds.  

 

7.1 Indledning og definition 

Persondataforordningens kapitel 1 definerer hvornår persondataforordningen træder i kraft og hvem der 

er berørt af denne.  

 

I kapitel 1 findes artikel 1-4.  

1. Definerer forordningens generelle formål og hvem der er berørt af denne. 

2. Definerer forordningens materielle anvendelsesområde. Den beskriver altså hvilken oplysninger 

der er tale om. 

3. Definerer forordningens territoriale anvendelsesområde. Den beskriver altså hvor forordningen 

er gældende og hvornår den træder til. 

4. Indeholder begrebsdefinitioner. De mest anvendte begreber er præsenteret i afsnit 5.1.  

 

Artikel 1 fastslår at persondataforordningen fastsætter reglerne for at beskytte fysiske personer, mod 

misbrug af personens følsomme oplysninger. Forordningen skal beskytte den fysiske personens 

grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.  

 

Her skal det bemærkes, at der er tale om en fysisk person og ikke en juridisk person. Der er altså tale om 

en person, som handler i privat sammenhæng og ikke i virksomheds øjemed. Handler personen derfor i 

erhvervs øjemed, som en del af sit erhverv, vil oplysningerne ikke være personfølsom.  
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I artikel 2 fastsættes det, at persondataforordningen finder sted ved behandling af personlysninger, der 

bliver opbevaret i et register. 

 

Artiklen fastslår også, at persondataforordningen ikke finder sted, hvis behandlingen af 

personoplysninger sker i forbindelse med aktiviteter uden for EU-retten, eller hvis medlemsstaterne 

udfører aktiviteter der falder ind under afsnit V, kapitel 2 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU).  

 

Afsnit V, kapital 2 i TEU handler om særlige bestemmelser omkring den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (Den Europæiske Unions Tidende 2016). Det betyder at hvis aktiviteten strider imod 

sikkerheden i EU, falder behandlingen af personoplysninger ikke ind under forordningen.  

 

Hvis behandlingen af personoplysninger foregår rent privat, gælder forordningens regler ligeledes heller 

ikke.  

 

I artikel 3 bliver forordningens territorialt anvendelsesområde beskrevet. Her bliver det slået fast at 

forordningen træder i kraft, hvis den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i EU, uagtet om 

selve behandlingen finder sted uden for EU.  

 

Derudover træder forordningen i visse tilfælde i kraft, ved behandling af personoplysninger på fysiske 

personer som befinder sig i EU, selvom den dataansvarlige eller databehandler ikke befinder sig i EU. 

Det gælder udbud af varer eller tjenester eller ved overvågning af den fysiske persons adfærd, så længe 

det foregår i EU. 

 

For en virksomhed som Zalando.dk, der tidligere er beskrevet, betyder det, at forordningen finder 

anvendelse allerede ved at forbrugeren åbner deres side. Som beskrevet tidligere, bliver kundens IP 

adresse og forbrugerens bevægelse på siden registeret fra starten ved hjælp af cookies.  
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7.2 Delkonklusion 

Der er kommet en række nye tiltag, som vil blive præsenteret i de kommende afsnit, men allerede i de 

indledende artikler i persondataforordningen er der sket ændringer.  

Ikke alene er sproget ændret, således at det passer til de behandlingsformer vi har i dag, men 

persondataforordningen uddyber også de vigtigste begreber, således at der ikke opstår tvivlsspørgsmål.  

 

Modellen nedenfor, viser et udklip af persondata, som virksomheder nu skal være opmærksomme på. 

Det er alt sammen noget som kan være med til at identificerer en person.  

 

 
 

Det er ikke noget nyt, at virksomhederne skal beskytte personfølsomme oplysninger, men i 

persondataforordningen har man gjort mere ud af, at beskrive hvad der defineres som personfølsomme 

oplysninger.  

 

Virksomhed As primære salg genereres fra B2B kunder. Så som udgangspunkt, er data vedrørende deres 

kunder ikke personfølsomme, da der skal være tale om en fysisk person, som handler i privat regi og 

dermed ikke som led i deres arbejde. Ifølge Virksomhed As økonomiansvarlige, er alle deres kunder i 

selskabsform og dermed handler deres kunder ikke i privat regi. Havde Virksomhed A haft kunder som 

handlede igennem en personlig virksomhed, ville det blive sidestillet med, at ejeren handlede i privat 

Persondata 

Navn og 
adresse 

Online adfærd 

Interesser 

HR oplysninger 

Nummerplade Politiske holding 

Etnicitet 

IP- og MAC 
adresse 

E-mail 
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regi. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, hvilken form for virksomhed, deres kunderne 

benytter.  

Det samme gør sig gældende for virksomhedens kreditorer. Igen oplyser Virksomheds As 

økonomiansvarlige at deres samarbejdspartnere i form af bladhusene og magasinerne handler i 

selskabsform.  

Som præsenteret i indledningen, er Virksomhed A lokaliseret i et kontorfællesskab. Det er Virksomhed 

A som lejer stedet, hvor de så videreudlejer kontorlokaler til mindre virksomheder. Også disse 

virksomheder opererer i selskabsform, hvorfor de heller ikke handler i privat regi.  

 

Det betyder altså, for Virksomhed A, at de som udgangspunkt ikke behandler personfølsomme 

oplysninger fra deres kunder eller kreditorer.   

 

7.3 Nye tiltag 

Der en række nye tiltag i persondataforordningen. Nogle af tiltagene, findes også i persondataloven, men 

i persondataforordningen er de enten blevet strammet eller der er kommet yderligere krav til opgaven. 

I de kommende afsnit vil de mest væsentlige blive gennemgået: 

 

• Samtykkes udformning 

• Kategorisering af data 

• Oplysninger 

• Retten til at bliver glemt 

• Dataportabilitet 

• Profilering 

• Dataansvarlig 

• Databeskyttelsesrådgiver 

• Databehandler 

• Administrative bøder 
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7.3.1 Samtykkes udformning 

Det er ikke noget nyt, at der skal gives samtykke. Det står blandt andet i persondatalovens §6, at 

behandling af oplysninger ikke må ske uden den registreredes samtykke. Dog stilles der yderligere krav i 

persondataforordningen til udformningen af samtykket.  

 

Ifølge artikel 6, stk. 1, litra a er det kun lovligt at behandle personfølsom data, hvis der er givet specifik 

samtykke fra den registrerede. Dog er der en række undtagelser, hvis det fx er nødvendig for at 

overholde en retlig forpligtelse. Hvis behandlingen af data skal bruges til flere formål, skal der gives et 

specifikt samtykke til alle formål.  

 

Artikel 7 beskriver betingelserne for samtykket, hvor det blandt andet bliver gjort klart, at det er den 

dataansvarlige der skal kunne påvise, at den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine 

personoplysninger.  

 

Som noget nyt, stilles der også krav til udformningen af samtykket. Hvis samtykket gives i en erklæring, 

der også indeholder andre forhold, skal samtykket foreligge på en sådan måde, at det klart kan skelnes 

fra de andre forhold. Det skal være tydeligt for den registrerede, hvad der gives samtykke til og 

samtykket skal være letforståelig og i et klart og enkelt sprog. Det er altså ikke nok længere, at give et 

samlet samtykke, hvis dataene skal bruges til flere formål. Nu skal der gives samtykke til hvert enkelt 

formål og det skal kunne påvises. 

 

Samtidig skal det af samtykket fremgå, hvordan den registrerede kan tilbagetrække sit samtykke. 

Jævnfør Persondataforordningen artikel 7, stk. 3 skal den registrerede altid kunne trække sit samtykke 

tilbage, og inden samtykkes gives, skal den registrerede oplyses om hvordan dette gøres.  

 

7.3.2 Kategoriseringen af data 

Den nuværende persondatalov er udarbejdet og vedtaget på baggrund af det nuværende EU direktiv 

95/46/EF (Europa-Parlamentet og Rådet 1995). I direktivet fra ’95 er der tale om 2 former for kategorier 

af data: 

• Almindelige personoplysninger; navn, adresse, IP- og MAC adresser, osv.  

• Følsomme data; etnicitet, politiske holdninger, osv. 

I den danske persondatalov er der tilføjet yderligere en kategori. Her bliver data opdelt i:  

• Almindelige personoplysninger 

• Andre rent private forhold; Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, osv.  

• Følsomme data 
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I persondataforordningen arbejdes der igen med 2 kategorier: 

• Personoplysninger 

• Særlig kategori af personlysninger 

Personoplysninger er som beskrevet i afsnit 7. Det er oplysninger som navn, lokaliseringsdata og IP-

/MAC-adresse. 

 

Særlig kategori af personoplysninger, er oplysninger om fx race, etnicitet, politisk holdninger, 

tilknytning til fagforeningen osv. Derudover er det også genetisk og biometriske data, som har til formål 

at identificerer en fysisk person.  

 

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. Maj 2018, vil persondatalovens nuværende opdeling 

af data blive ophævet og dermed vil der forsat kun være 2 kategorier af personoplysninger.  

 

7.3.3 Oplysninger 

I forlængelse af, at der i samtykkeerklæringen skal gives flere informationer til den registrerede, stiller 

persondataforordningen generelle krav til mængde af informationer virksomhederne skal give den 

registrerede.  

 

Artikel 13 og artikel 14 beskriver den oplysningspligt virksomhederne bliver pålagt. Virksomhederne 

skal blandt andet nu give den registrerede kontaktoplysningerne på den dataansvarlige og eventuel 

databeskytterrådgiver. Derudover skal virksomhederne oplyse om, hvem der eventuelt vil modtage 

personoplysningerne og hvilke oplysninger der videregives.  

 

Hvis oplysningerne videregives til en tredjeland eller en international organisation, skal den registrerede 

have mulighed for at indhente en kopi af de fornødne eller passende garantier, for overholdelse af 

databeskyttelsen.  

 

Derudover skal den dataansvarlig ved indsamlingen af dataene, oplyse hvor længe det forventes at 

personoplysningerne vil blive opbevaret, samt den registreredes rettighed til at få indsigt i sine 

oplysninger og mulighed for at få sine data slettet. Yderligere skal den dataansvarlige gøre den 

registrerede bekendt med retten til dataportabilitet, som ligeledes er noget nyt i persondataforordningen.  
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7.3.4 Retten til at blive glemt 

Noget af det som især er blevet skærpet i den nye persondataforordningen, er retten til at blive slettet. 

Allerede i den nuværende persondatalov har den registrerede mulighed for at få slettet sine data, hvis 

visse betingelser er opfyldt.  

 

Jævnfør persondataloven §26 skal virksomhederne behandle en henvendelse fra den registrerede om 

anmodning om sletning eller rettelse af data inden for 4 uger. I persondataloven ligestilles retten til at få 

rettet data, med retten til at få slettet data.   

 

I persondataforordningen bliver dette beskrevet i 2 forskellige artikler. Det skyldes dels, at retten til at få 

slettet data eller ”retten til at blive glemt”, som den også kaldes, er specificeret yderligere.  

I persondataforordningen giver artikel 16 den registrerede rettigheder til at få rettet forkerte oplysninger, 

så snart det er muligt for den dataansvarlige.  

Artikel 17 omhandler retten til at blive slettet/glemt. Her får den registrerede mulighed for at få slettet 

sine oplysninger, så frem betingelserne er opfyldt.  

Det er betingelser som at oplysningerne ikke længere benyttes til det formål, hvorpå 

samtykkeerklæringen er givet, hvis den registrerede trækker samtykket tilbage eller hvis oplysningerne 

skal slettes grundet en overtrædelse af en retslig forpligtelse. Det kan også være at oplysningerne bliver 

behandlet ulovligt eller der ikke foreligger nogen legitime grunde for behandlingen af dataene.  

 

Hvis dataene, i forbindelse med behandlingen, er videregivet til anden part, er det databehandlerens 

ansvar, at dataene bliver slettet alle steder.  

 

Lige præcis denne ændring eller udvidelse af den registreredes rettigheder, har fået en del 

mediebevågenhed.  

Første gang det var oppe og vende, er tilbage i 2014, hvor Google kørte en sag imod EU-domstolen. Her 

anmodede en spansk borger EU-domstolen om, at pålægge Google at slette hans data, i forbindelse med 

en gammel artikel (InfoCuria – Domstolens praksis 2014). Google mente ikke, at deres søgemaskine 

kunne betegnes som behandler af data og dermed ikke, at de var underlagt lovgivningen på området. 

Google tabte sagen og måtte tage de nødvendige foranstaltninger der skulle til, for at fjerne 

oplysningerne. Denne sag er med til at danne præcedens for retspraksis, og persondataforordningen er 

nu med til at gøre lovkravet tydeligere.  

Det betyder også, at Google, som hverken har indsamlet dataene eller direkte behandlet dem, kan blive 

stillet til ansvar, da deres søgemaskine betegnes som databehandling.  
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Med retten til at blive slettet/glemt kræves nu, at virksomhederne skal sikre sig, at deres systemer kan 

håndterer dette. De skal vide hvor alt deres data er gemt, således at de kan slette unødvendig data. 

Persondataforordningen kræver ligeledes, at dette gøres uden unødvendig forsinkelse, hvorfor større og 

mere kompliceret virksomheder måske er nødsaget til at ansætte medarbejdere til at kunne håndterer 

denne opgave.  

 

7.3.5 Dataportabilitet 

Noget af det som er helt nyt i persondataforordningen er, at den registrerede jævnfør artikel 20 har 

rettighed til dataportabilitet. Med det menes, at den registrerede nu har mulighed for at få alle de 

oplysninger en given virksomheden har på vedkommende, i et format der er struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart. Med det menes der, at formatet på dataene skal være i en filtype, som ikke 

kræver specielle programmer for at læse dataen, men i et format en almindelig computer vil kunne vise. 

Dataene skal samtidig være i et format, hvor de kan videresendes til en anden dataansvarlige, som har 

mulighed for at læse disse.  

 

Hvis det er muligt, skal den dataansvarlige på opfordring af den registrerede kunne sende dataene 

direkte til en anden databehandler.  

 

Dataportabilitet er kun muligt, så længe det ikke krænker en andres rettigheder. Det kunne fx være i 

tilfælde af, at et par har fælles forsikringer. Den ene part kan dermed ikke bede om at få sine 

forsikringsoplysninger i en flytbar version, hvis den anden part ikke har givet tilladelse. 

 

7.3.6 Profilering 

Endnu et forhold som er nyt i persondataforordningen er retten til individuelle afgørelser, og dermed 

ikke være genstand for en profilering.  

 

I artikel 21 har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod profilering, hvis oplysninger vedrører den 

registreredes særlige situation. Den dataansvarlige må derefter ikke benytte oplysningerne, medmindre 

det kan påvises, at de data som benyttes ikke er særlige for den registrerede, eller at der er vægtige 

legitime grunde til behandlingen.  

 

Skal oplysningerne bruges til direkte markedsføring, hvor oplysninger bliver brugt til profilering med 

henblik på specifik markedsføring, kan den registrerede til enhver tid gøre indsigelse og bede om at 

oplysningerne ikke benyttes. Det kunne fx være hvis den registrerede bliver udsat for en specifik type 

markedsføringen, fordi vedkommende har linket en side på Facebook.  
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Der kan dog være en undtagelse for dette, hvis fx Danmarks Statistik benytter oplysningerne til 

profilering i forbindelse med udførelse af en opgave i samfundets interesse. Eller hvis profileringen sker 

med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsmål. Her kan det være nødvendig at profilere 

de registrerede, for at komme frem til et sammenfald.  

 

Artikel 22 bestemmer, at den registrerede har ret til ikke at være genstand for en beslutning der har 

retsvirkning eller tilsvarende betydning, hvis beslutningen er basereret på en automatisk behandling som 

fx profilering. Hvis det alligevel er tilfældet, skal det jævnfør artikel 22, stk. 3, være muligt for den 

registrerede at fremkomme med sine synspunkter og bestride afgørelsen.  

Ligeledes er det et krav at afgørelsen ikke er truffet på særlige kategorier af personoplysninger, som fx 

race og etnicitet.  

 

Denne del af persondataforordningen skal sikre, at registrerede bliver behandlet individuelt, hvilket i den 

digitaliseret verden er vigtigt.  

 

7.3.7  Dataansvarlig 

Den dataansvarliges opgaver og ansvar over for den registrerede har ikke ændret sig i forhold til 

persondataloven, der er dog kommet flere punkter til.  

 

Generelt er det den dataansvarliges ansvar at sikre, at den registreredes data bliver behandlet, efter 

persondataforordningens betingelser. Den dataansvarlige skal ved hjælp af passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger, sikre den registreredes rettigheder. Det er ligeledes den dataansvarliges 

ansvar, at kunne påvise, at behandlingen sker i overensstemmelse med persondataforordningen og 

øvrige lovgivninger på området.  

 

En væsentlig tilføjelse til den dataansvarliges opgaver, er begrebet ”Data protection by design and 

default”, eller på dansk ”Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem 

standardindstillinger”, som er beskrevet i artikel 25. Den dataansvarlige skal under hensyntagen til det 

aktuelle tekniske niveau og omkostninger ved implementeringen, sørge for at inkorporere 

databeskyttelse helt fra starten af, samt under selve behandlingen. Det kan fx være at oplysningerne fra 

starten bliver registeret under et pseudonym eller at der kun indsamles de data, som rent faktisk skal 

benyttes. Der skal udarbejdes en konsekvensanalyse, hvor dataansvarlig skal vurderer hvilken 

konsekvens det har for den registrerede, hvis der sker et brud på datasikkerheden.  

 

Derudover skal den dataansvarlige, jævnfør artikel 30, nu dokumenterer de foranstaltninger der 

foretages samt en beskrivelse af virksomhedens data flow. Denne dokumentation skal udarbejdes og 
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kunne fremvises, hvis nødvendigt. Dokumentationen skal indeholde formålet med behandlingen, samt 

en beskrivelse af hvordan dataene bliver kategoriseret.  

 

Det er ligeledes også den dataansvarliges ansvar, at notificerer tilsynsmyndigheden2, såfremt der sker et 

brud på datasikkerheden, eller hvis der er tvivlspørgsmål omkring dette. I den nuværende persondatalov, 

skal danske virksomheder melde forholdet til Datatilsynet, hvis der sker behandling med 

personfølsomme oplysninger. Dette frafalder, medmindre der er tale om personfølsomme oplysning af 

særlig kategori.  

 

7.3.8 Databeskyttelsesrådgiver 

Som noget nyt, skal offentlige myndigheder eller et offentlig organ, have ansat en 

databeskyttelsesrådgiver. I medierne bliver denne oftest omtalt som DPO3. DPO’en har til opgave at 

rådgive og hjælpe den dataansvarlige eller databehandleren med at overholde forpligtelserne i 

persondataforordningen.  

Som udgangspunkt skal alle offentlige myndigheder udpege en DPO og private virksomheder skal 

ligeledes, hvis kerneaktivitet består i behandling af personoplysninger. 

 

Persondataforordningen stiller krav til DPO’en kompetencer. Jævnfør artikel 37, stk. 5 skal DPO’en 

udvælges ud fra sine faglige kvalifikationer, særligt inden for databeskyttelse og praktisk erfaring med 

dette.  

 

7.3.9 Databehandler 

I persondataforordningen får databehandleren ligeledes tilføjet flere forpligtelser. I den nuværende 

persondatalov, er databehandlerens primære forpligtelse, at sikre der foreligger en reguleret aftale 

mellem den dataansvarlige og databehandleren.  

 

Databehandlerens opgaver består jævnfør artikel 28 i at behandle dataene for den dataansvarlige ud fra 

en reguleret kontrakt. Databehandleren skal ligesom den dataansvarlige sikre, at behandlingen af dataene 

sker under passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at virksomheden bevarer den 

registreredes rettigheder og overholder persondataforordningen.  

 

Nogle af de nye forpligtelser, som databehandleren har fået pålagt, er blandt andet at databehandleren nu 

skal bistå den dataansvarlige med overholdelse af forpligtelserne i persondataforordningen. Det er nu 
                                                        
2 I Danmark vil det være Datatilsynet 

3 Data protection officer 
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ikke længere alene den dataansvarlige der kan stilles til ansvar, ved brud på datasikkerheden. Sker 

bruddet under behandlingen hos databehandleren, er det databehandlerens ansvar at gøre den 

dataansvarlige opmærksom på dette, samt underrette tilsynsmyndighederne.  

 

Databehandleren må heller ikke gøre brug af anden databehandler, medmindre dette fremgår af 

kontrakten med den dataansvarlige.  

 

7.3.10  Administrative bøder 

Administrative bøder er endnu et nyt tiltag i persondataforordningen, og har ligesom ”retten til at blive 

slettet”, haft stor mediebevågenhed. I artikel 83 er betingelserne beskrevet for de administrative bøder. 

Bøder kan udstedes hvis en virksomhed ikke overholder persondataforordningens betingelser. Afhængig 

af overtrædelsens art og omfang, kan virksomheder få bøder på op til 20.000.000 Euro eller op til 4 % af 

selskabets samlede globale nettoomsætning.  

 

Der findes dog 2 forskellige niveauer af overtrædelser. Hvis overtrædelserne jævnfør artikel 83, stk. 4 

litra a-c omhandler overtrædelse i forbindelse med samtykket for børn, de generelle forpligtelser den 

dataansvarlige og databehandleren har, samt certificeringer, kan virksomhederne få bøder op til 

10.000.000 Euro eller op til 2 % af den samlede globale nettoomsætning, afhængig af hvad der er højst.  

 

Omhandler overtrædelsen de generelle principper i samtykket, rettighederne for den registrerede eller 

overførsel af data til et tredjeland eller en international organisation uden samtykke, kan virksomhederne 

jævnfør artikel 83 stk. 5, litra a-e få administrative bøder på de tidligere nævnte 20.000.000 Euro eller 

op til 4 % af den samlede globale nettoomsætning, afhængig af hvad der er højst.  

 

Man har ikke tidligere oplevet at tilsynsmyndighederne har udstedt bøder i denne størelsesorden. Den 

største bøde der til dato er givet for brud på persondataloven, er givet i Italien og lød på 5.880.000 Euro 

(Kromann Reumert 2017).  

 

Umiddelbart omhandler artikel 83 kun private virksomheder. Som offentlig myndighed kan man som 

udgangspunkt ikke få bøder, da bøder i sidste ende betales af borgerne.  

Dog er der en åbning i persondataforordningen, hvor artikel 83, stk. 7 giver medlemslandene mulighed 

for fastsætte nationale regler om, hvorvidt offentlig myndigheder og organger kan ifalde bødestraf.  

 

Den danske regering har opstillet et lovforslag, hvor det nu skal være muligt at give en offentlig 

myndighed eller organ en bøde på op til 4 % af myndighedens driftsbevillig, dog max 16 millioner 

kroner (Folketinget 2015).  
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7.4 Delkonklusion 

Persondataforordningen er en klar modernisering af persondataloven. Der er i forordningen taget hensyn 

til den digitale udvikling, endvidere er reglerne skærpet angående samtykke erklæringer og 

behandlingen af data. 

Overordnet set udvides de registreredes rettigheder og det kræves at virksomhederne har tilstrækkelig 

kendskab til deres data flow, for at kunne sikre behandlingen af personoplysninger.  

 

Persondataforordningen gør det også nemmere for den registrerede, at få adgang til sine data, mulighed 

for at skifte behandler, samt opnå retten til at blive slettet.  

 

Til sidst er der nu også kommet skærpede økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde 

forordningens betingelser. De økonomiske konsekvenser er på et niveau der ikke tidligere er set og kan 

for mange danske virksomheder betyde konkurs, da bøderne af den karakter forordningen åbner op for, 

vil medvirke til at det for mange virksomheder vil være umuligt at videreføre driften.  

 

Om det nu også bliver muligt for offentlige myndigheder at ifalde bødestraf, vides endnu ikke, da 

lovforslaget endnu er under behandling i Folketinget.   

 

Længere nede i rapporten, er der udarbejdet en konsekvensanalyse for Virksomhed A, hvor det belyses 

hvilke økonomiske konsekvenser det kan få for selskabet, ud fra deres seneste årsrapport.  
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8 Compliance Framework 

Som nævnt i indledningen anvendes der oftest et compliance værktøj i forbindelse med implementering 

og monitorering af for eksempel et juridisk regulativ eller lignende.  

 

Værktøjet vurderes værdifuldt for mange virksomheder, idet det kan være svært at håndterer processen, 

hvis der ikke er en model som faciliteter de områder der skal afdækkes. Her udover er der en lang række 

virksomheder, som ikke selv besidder de ressourcer og i høj grad de kompetencer, der kræves for at 

være compliant. Det vil i forbindelse med persondataforordningens implementering, ofte være gavnligt 

for en virksomhed at købe sig til ekstern konsulenthjælp, blandt andet gennem sin revisor, med eventuelt 

bistand fra specialkonsulenter i de større revision- og rådgivningshuse.  

 
 

 

Modellen er opbygget i fem faser som leder en virksomhed, eller de eksterne konsulenter, igennem de 

nødvendige tiltag i forbindelse med implementeringen af et nyt regulativ.  

 

1. Strategi og Scope 

2. Tilsynsførelse og ansvar 

3. Rammer og dokumentation 

4. Compliance planlægning 

5. Evaluering og forberedelse 

Figur 6: Hentet fra (Chief Compliance Officer 2016) 
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8.1 Modellens fem faser 

I de kommende afsnit er der foretaget en detaljeret gennemgang af de 5 fasen som indgår i compliance 

modellen, samt hvordan disse anvendes i praksis.  

 

8.1.1 Strategi og Scope 

Første step i compliance frameworket er strategi og scope, herunder virksomhedens fremtidige strategi, 

mission og vision.  

I mindre virksomheder er det ikke altid at førnævnte er klart formuleret, hvorfor dette kan være en del af 

processen, i forbindelse med opsætning af compliance frameworket. Er der derimod tale om større langt 

mere professionelle virksomheder, er dette sandsynligvis allerede nedskrevet i virksomhedernes 

forretningsstrategier.  

 

Virksomhedens strategi, vision og mission skal vise den retning virksomheden vil gå. Det er oftest nogle 

langtidsplaner, som virksomheden ønsker at opnå over 5-10 år.  

 

For at kunne udarbejde en stærk vision og mission, er der nogle begreber (CBS - Strategisk Ledelse 

2016), som er vigtig at kunne: 

Begreb Definition Virksomhed A 

Formål En generel beskrivelse af målet 

med virksomheden 

Hjælpe danske brands med vejledning om, og 

reklamering i magasiner. 

Mål Målbar mål for virksomheden X antal annonceringer om året.  

X antal nye kunder om året. 

Kerne 

kompetencer 

Hvilke ressourcer og evner der 

giver virksomheden en 

konkurrence fordel. 

Direktionen har sammenlagt 35 års erfaring 

indenfor branchen.  

Stærke forretningsaftaler, der giver dem fordele i 

de store bladhuse. 

Mission Det grundlæggende behov som 

virksomheden dækker. Hvorfor 

virksomheden findes. 

Formidle kontakten mellem danske brands og de 

store internationale bladhuse.  

Vision Det fremtidig mål for 

virksomheden 

At være det ledende mediehus i Danmark, og de 

førende i norden til formidling af annoncer i 

magasiner.  

Strategi Langsigtet plan for 

virksomheden 

Være et nordisk mediehus, som ikke kun 

formidler annoncer i magasiner, men også TV 

reklamer.  
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En virksomheds vision er ofte kort og præcis for hvad virksomheden ønsker at opnå, hvor mission 

fortæller hvordan dette skal ske. 

 

Virksomhed A har ikke udarbejdet deres vision og mission. Overstående tabel viser et eksempel på, 

hvordan et udkast for Virksomhed A kunne se ud. Det er vigtigt at bemærke, at det er et udkast. At 

udvikle en virksomheds vision og mission kræver for det første, et stort kendskab til virksomheden, men 

er også en del af en længere strategisk proces.  

 

Flere større danske virksomheder, har allerede udarbejdet deres vision og mission, som oftest kan findes 

på virksomhedens hjemmeside. Det skyldes, at virksomhederne også bruger deres vision og mission til 

at fremme et budskab. 

 

Fx Novo Nordisk Fondens vision og mission lyder som følgende: 

”Novo Nordisk Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer 

menneskers helbred og velfærd.” (Novo Nordisk Fonden 2018) 

 

”Novo Nordisk Fondens mission er: 

1) At vores virksomheder skaber forretningsmæssige resultater i verdensklasse. Det skal ske 

gennem forskningsbaseret produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdomme og 

udnyttelse af naturens ressourcer. 

 

2) At fremme universiteters og hospitalers forskning inden for sundhedsvidenskab og bioteknologi. 

Det skal ske gennem forsat udvikling af et kundskabsmiljø, hvor idérige talenter kan udføre 

forskning af højeste kvalitet. ” (Novo Nordisk Fonden 2018) 

Her slår Novo Nordisk Fonden fast, at de vil være med til at fremme forskning og udviklingen inden for 

den medicinske verden, men ikke på bekostning af naturen. De vil fremme udviklingen, så forskningen 

bliver bedre til at udnytte de ressourcer vi har og dermed bruge naturens ressourcer bedre.  
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En anden dansk virksomhed, som også får formidlet et stærkt budskab, via deres vision og mission, er 

LEGO koncernen. 

 

Deres vision og mission forlyder: 

”Mission: 

”At inspirer og udvikle dem, der skal bygge fremtiden” 

Vores vigtigste formål er at inspirer og udvikle børn til at tænke kreativt, ræsonnerer systematisk og 

udnytte deres potentiale for at skabe deres egen fremtid og dermed udbytte menneskets uendelige 

muligheder. 

Vision: 

”At opfinde fremtidens leg” 

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at lege på, nye legematerialer og nye 

forretningsmodeller for leg ved hjælp af globalisering og digitalisering. Det handler ikke kun om 

produkter, men også om at realiserer det menneskeligt mulige.” (LEGO koncern 2018) 

 

Ligesom med Novo Nordisk Fonden, ønsker LEGO® at formidle et stærkt budskab. De vil med deres 

små klodser, være med til at udvikle fremtiden. Ikke kun i forhold til legen, men de vil med deres legetøj 

udvikle brugeren. De vil benytte den udvikling der kommer i samfundet, samtidig med at bevare deres 

kerneværdier.  

 

For både Novo Nordisk Fonden og LEGO® gælder det, at de bruger deres vision og mission til at 

fortælle omverdenen, hvad målet med virksomheden er, samt kommer med et budskab. Deres visioner 

og missioner anvendes ikke kun internt, på det strategiske niveau, men indgår ofte som en del af det 

eksterne markedsføringsmateriale.  

 

For en mindre virksomhed, som Virksomhed A, vil virksomheds vision og mission oftest være noget der 

kun bruges internt. Ikke desto mindre, gælder det stadig, at virksomheden skal tænke stort i forhold til 

hvem de er. Det er ikke forkert for Virksomhed A at hige efter, at blive det bedste mediehus i Norden 

eller EU. Virksomhed A besidder stor viden om markedet og har stor kundekendskab. De har formået at 

holde et nogenlunde resultat, på trods at, at salget af magasiner er nedadgående ifølge deres 

økonomiansvarlige.  

 

Vi har nu gjort det klart, at det er vigtigt at en virksomhed har beskrevet sin vision og mission. I mindre 

virksomheder er dette ofte noget, som indtil videre ikke har været nedskrevet, hvorfor man passende kan 

arbejde videre med dette. Det vil ofte gavne virksomheden, ikke kun i forhold til 

persondataforordningen, men i helhed kunne bidrage til en effektivisering af virksomheden. Det vil være 

klart for virksomhedens medarbejdere, hvilken retning virksomheden vil gå.  
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Endvidere kan strukturerede data ofte hjælpe virksomheden til at analyserer sine kunder, herunder deres 

adfærd, som kan anvendes fremadrettet i virksomheden, for eksempel når der skal udarbejdes 

marketings kampagner med videre.  

Som beskrevet tidligere, stiller persondataforordning ligeledes et krav om, at man har dokumenteret hele 

processen fra det tidspunkt data tilgår virksomheden, indtil det er forsvarligt slettet.  

 

Når virksomheden har fået styr på deres vision og mission, er det ligeledes vigtigt, i forbindelse med de 

indledende forberedelser, at få klarlagt de data som virksomheden håndterer. Herunder hvilke afdelinger 

i virksomheden der behandler de forskellige data og hvordan de flyder rundt i virksomheden. Dette 

dokumenteres oftest mest effektivt via flowcharts.  

 

Næste skridt i fasen er derfor, at klarlægge hvilke dele af virksomheden der er i scope. I denne rapport er 

der fokus på implementering af den forstående persondataforordning. Første skridt i forhold til scope er 

at forstå, at alle virksomheder er omfattet af persondataforordningen. Vi skal først herefter segmenterer 

den enkelte virksomhed ned i mindre afdelinger for at kunne afgøre scope i den enkelte virksomhed. Idet 

der generelt er tale om data som opbevares og benyttes, vil segmenteringen medvirke til at langt 

størstedelen, og i mange tilfælde hele virksomheden er i scope. Dette er især gældende, hvis 

virksomhedens kunder er privatpersoner og der behandles langt mere personfølsom data, end hvis en 

virksomhed handler B2B. I sådanne tilfælde, vil det formentlig kun være HR afdelingen og ledelsen, 

som er i scope. Her er det dog stadig nødvendigt, at sikre det kun er de aktuelle afdelinger, der har 

adgang til dataene. 

 

Det vil under strategi og scope være her virksomheden vil se nærmere på hvilke data, der er tilgængelige 

i de forskellige afdelinger. Herunder hvem der har adgang, hvordan de får adgang, og hvordan dataene 

flyder mellem de forskellige afdelinger, samt om dataene deles med en eventuel tredje part.  

Som beskrevet tidligere er Virksomhed As primære aktivitet B2B salg og i afsnit 7 konstateret vi, at 

virksomhedens kunder, samt kreditorer ikke indeholdte personfølsomme oplysninger, da de ikke 

handlede i privat regi.  

 

På trods af, at det umiddelbart ikke indikerer, at Virksomhed A behandler personfølsomme oplysninger 

og dermed er omfattet af persondataforordningen, er det stadig en god idé, at segmentere virksomheden i 

mindre afdelinger, for herefter at kigge på de enkelte processer herunder.  
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For Virksomhed A er der følgende afdelinger: 

• Direktionen 

• Økonomi og HR 

• Øvrige medarbejder 

Virksomhedens generelle flow består i, at direktionen har kundekontakten. Det er direktionen der 

kontakter de danske brands og det er dem som forhandler aftalerne på plads. Det er ligeledes også 

direktionen der forhandler provisionen med bladhusene. Direktionen har ikke den daglige kontakt til 

bladhusene, denne varetages af de øvrige medarbejdere i Virksomhed A. Det er dog direktionen som 

udarbejde samarbejdsgrundlaget mellem Virksomhed A og bladhusene.  

De øvrige medarbejdere sørger for at indhente annonce materialet fra kunden og videregive dette til 

bladhusene. Det er ligeledes de øvrige medarbejdere, der kontrollere hvorvidt annoncerne er trykt som 

aftalt.  

Den økonomiansvarlige har også virksomhedes HR ansvar. Den økonomiansvarlige står for den daglige 

bogføring, oprettelse af medarbejdere i systemet, betalingen af kreditorer og fakturering af kunder.  

Ved at kigge på de forskellige processer i Virksomhed A, blev det klart, at det primært var i Økonomi og 

HR afdelingen, der var tale om personfølsomme oplysninger. For Virksomhed A gælder det, at 

håndtering af personfølsomme oplysninger, sker i forhold til behandling af deres medarbejders data. Det 

er altså i HR funktionen, at der sker behandling af personfølsomme oplysninger. Da det blev tydeligt, 

var det nu muligt at optegne processen over behandling af personfølsomme oplysninger i Virksomhed 

A. 
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Nedenstående figur viser et flow chart over Virksomhed A: 

 
 

 

Flowchartet viser processen over ansættelse og oprettelse af medarbejder i virksomheden.  

Ansøgninger modtages i virksomhedens HR/økonomi afdeling, som læser ansøgninger igennem. 

Udvalgte ansøgninger gives videre til direktionen. De resterende arkiveres i et arkivskab. Arkivskabet i 

denne virksomhed er ikke låst, hvorfor alle medarbejderne har adgang til dette skab.  

Efter afholdelse af samtaler, udarbejdes der en kontrakt med den endelige kandidat. Denne underskrives 

og arkiveres i førnævnte arkivskab. Til sidst oprettes medarbejder i virksomhedens lønsystem, som alene 

administreres af HR/økonomiafdelingen. Virksomheden benytter Bluegarden som lønsystem, hvor 

Figur 7: Udarbejdet til virksomheden ved brug af draw.io (Draw.io 2018) 
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opbevaringen af dataene sker på en server hos Bluegarden. Det betyder at Virksomhed A, skal have 

udarbejdet en databehandler aftale med Bluegarden, for at opfyldet kravet i persondataforordningen. 

Endelige er det også HR/økonomiafdelingen som har ansvaret for at slette og opdaterer data.  

 

På det udarbejdet flow chart, som er præsenteret tidligere, skal det bemærkes, at virksomheden endnu 

ikke opfylder alle kravene. Alle ansøgninger, samt de underskrevet kontrakter, opbevares i et arkiv på 

HR/økonomiafdelingens kontor. Dette skab er dog ikke låst, hvorfor hele virksomheden i princippet har 

adgang til dette materiale. Ud over den HR/økonomiansvarlige og direktion, har øvrige medarbejdere 

adgang til dette arkiv, selvom de opbevarede data ikke vedrører deres arbejde. Udover dette, er 

Virksomhed A i et kontorfællesskab, så det er usikkert hvor mange der rent faktisk kan få adgang til 

dette datagrundlag.  

 

8.1.2 Tilsynsførelse og ansvar 

I nogle tilfælde vil det være påkrævet, at virksomheden udpeger en databeskyttelsesrådgiver, herefter 

kaldet DPO (data protection officer). Som beskrevet i afsnit 7.3.8 er det påkrævet, jævnfør artikel 37, at 

ansætte en DPO, såfremt man er en offentlig myndighed eller et offentlig organ, dog er domstolene 

fritaget.  

 

DPO’en skal udpeges på grundlag af sine faglige kvalifikationer, navnlig ekspertise indenfor 

databeskyttelsesret og –praksis. En DPO kan være en medarbejder hos virksomheden, men idet 

forordningen foreskriver at vedkommende skal udpeges med udgangspunkt i faglige kvalifikationer, vil 

mange virksomheder have svært ved at finde en medarbejder internt, som opfylder disse krav. 

Virksomheden har dog andre mulighederne for at opfylde dette krav, ved enten at ansætte en 

medarbejder med de rette kvalifikationer, eller overlade denne rolle til en ekstern konsulent. Det er 

blandt andet her man som revisor/rådgiver ville kunne udnytte sin position som sparringspartner og 

overtage denne rolle for virksomheden.   

 

På trods af, at nogle virksomheder har udpeget en DPO, vil dette aldrig kunne stå alene i forhold til hele 

tiden at sikre, at virksomheden overholder persondataforordningen. Det er derfor vigtigt, at alle 

medarbejder bidrager til at virksomheden er compliant. Dette sikres ved virksomedens ledelse sørger for 

at etablerer et sæt klare værdier, som kommunikeres til den resterende del af virksomheden og at 

medarbejdere formår at spejle sig i disse værdier og derved er motiveret til at følge de, af ledelsen, 

opstillede værdier.  

Som tidligere nævnt vil virksomheden, såfremt virksomheden er en koncern, være under tilsyn som én 

fællesenhed. Virksomheden har derfor mulighed for kun at udpege én DPO som er ansvarlig for hele 

koncernen.  
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For virksomheder, hvor det ikke er påkrævet at have en DPO ansat, er det ligeledes vigtigt, i denne fase, 

at påpege hvem der har de forskellige ansvarsområder. Hvem har ansvaret for at implementerer de 

påkrævet krav? Og hvordan skal dette gøres? 

 

Virksomheden skal ligeledes gøre sig bevidst om, hvem de eventuelt skal rapporterer til, såfremt der 

sker brud på sikkerheden eller hvor de kan hente hjælp til at undgå dette.  

 

For Virksomhed A betyder det, at de skal finde ud af, om det er den økonomiansvarlige, direktionen 

eller en øvrig medarbejder, som har til ansvar at rapporterer ved brud. 

 

Derudover skal der tages hensyn til, om der drives virksomhed i udlandet. Er dette tilfældet skal det 

undersøges hvilken tilsynsmyndighed som er ansvarlig for at føre tilsyn med koncernen. Det betyder at 

en virksomhed lokaliseret i Danmark ikke nødvendigvis er under tilsyn af de danske myndigheder.  

 

Virksomhed A driver kun virksomhed i Danmark. De vil altså være tilknyttet den danske 

tilsynsmyndighed, som på nuværende tidspunkt er Datatilsynet. Det vil altså være Datatilsynet som 

Virksomhed A skal rapporterer til, hvis de oplever brud på sikkerheden.  
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8.1.3 Rammer og dokumentation 

De overordnede rammer defineres ud fra den offentliggjorte persondataforordning. Heri specificeres de 

opstillede rammer i forbindelse med vurdering af scope i den pågældende virksomhed. Der henvises til 

afsnit 8.1.1 for en uddybning af hvordan scope vurderes.  

Såfremt virksomheden anvender et compliance værktøj vil det være her, virksomheden opstiller 

rammerne, således det muliggør en overvågning af brud på de opstillende rammer. 

 

Dokumentationskravene til databehandleren er skærpet i forbindelse med overgangen fra 

persondataloven til persondataforordningen. Der skal udarbejdes dokumenterede procedurer til 

beskyttelse af personoplysninger, herunder sikkerhedspolitikker, krypteringspolitikker med videre.  

 

Rammerne for lovlig behandling af data er defineret i persondataforordningen artikel 6. Forholdene i 

artikel 6 stk. 1 skal være opfyldt, før der er tale om lovlig behandling.  

Artikel 6 stk. 1 litra b-f er primært baseret på, at behandling kan ske når det er nødvendigt, mens artikel 

6 stk. 1 litra a lyder; ”den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et 

eller flere specifikke formål” 

 

Artikel 7 og 8 i persondataforordningen regulerer samtykket mellem den registrerede og den 

dataansvarlige. Det er vigtigt at bemærke, at der skal tages særlige hensyn såfremt den registrerede er 

mindreårig jævnfør artikel 8.  

 

I afsnittet 8.1.1 konstateret vi, at det kun var Økonomi/HR afdelingen i Virksomhed A, som var i scope. 

Det er altså i denne afdeling, der skal opstilles rammer og politikker, således at man sikre dataene. Som 

udgangspunkt bliver dataene kun opbevaret elektronisk på Bluegardens server. Imellem Virksomhed A 

og Bluegarden, skal der derfor foreligge en databehandler aftale, da samtykket, indirekte er afgivet i 

forbindelse med, at medarbejderen har underskrevet en ansættelseskontrakt, med Virksomhed A. 

 

Der hvor Virksomhed A skal foretage yderligere, er politikker omkring arkivskabet. På nuværende 

tidspunkt, er arkivskabet tilgængelig for alle medarbejder. Dette bør ændres, således det kun er 

Økonomi/HR medarbejderen og direktionen der har adgang til dette. Det kan diskuteres hvorvidt 

direktionen behøver at have adgang, men ved sygdom og fravær kan det være en nødvendighed.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af fornævnte flow chart, diskuterede vi også med virksomheden om, 

hvilke tiltag der evt. kunne udarbejdes. Det kunne overvejes om arkivskabet skulle låses og at nøglen 

blev opbevaret i et nøgleskab med kode. Politikken kunne så være, at koden blev skiftet hvert kvartal. På 
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den måde kan virksomheden sikre, at det kun er de medarbejder der har behov for dataene, som rent 

faktisk har adgang til disse.  

 

Det er selvfølgelig mere omstændeligt, end virksomhedens nuværende proces, men ikke desto mindre, 

øger det sikkerheden for de opbevarede dataene. Hvis Virksomhed A stadig ønsker, at alle medarbejder 

skal have adgang, kan koden til nøgleskabet formidles ud til alle, men de sikre stadig, at de øvrige 

virksomheder i deres kontorfællesskab, ikke har afgang til de personfølsomme data.  

8.1.4 Compliance planlægning 

Tages der udgangspunkt i mindre virksomheder, er de sjældent bekendt med at have implementeret en 

compliance funktion. Større virksomheder har ofte allerede implementeret en compliance funktion, 

ligesom mange af dem også har en juridisk afdeling af betydelig størrelse. 

 

I denne del af implementeringen, handler det om at planlægge processen fra start til slut. I førnævnte 

fase fik virksomheden klarlagt hvilken rammer og dokumentationskrav der var. Nu skal virksomheden 

finde ud af, hvor i organisationen der skal implementeres nye tiltag og hvilke risici det medfører.  

 

Det er også i denne fase, at virksomheden skal have nedskrevet procedurer for, hvorledes der følges op 

på implementeringen og sikres, at de nye reguleringer overholdes og vedligeholdelse. Det er altså ikke 

nok for virksomheden, blot at udarbejde en plan for selve implementeringen, men planen skal ligeledes 

kigge fremad og sikre, at virksomheden løbende opdaterer processerne og procedurerne.  

 

8.1.5 Evaluering og forberedelse 

I evaluering- og forberedelsesfasen er det ledelsens ansvar, at melde de endelige beslutninger og nye 

tiltag ud. Det er vigtigt, at hele virksomheden kender til implementeringen af de nye reguleringer, og 

alle kender deres rolle i den forbindelse.   

I persondataforordningen er der krav om, at virksomhederne har en dokumenteret beredskabsplan. 

Beredskabsplanen skal bruges i tilfælde af, at virksomheden overtræder de gældende regler.  

Et brud på de gældende regler skal rapporteres til tilsynsmyndighederne inden 72 timer fra bruddet er 

kommet til virksomhedens kendskab.  

Det er derfor vigtigt, at ledelsen får informeret alle medarbejderne hvorledes de skal reagerer, hvis de 

opdager et brud på persondataforordningen. Hvem skal de tage fat i og hvordan skal dettes gøres.  

72 timer virker af lang tid, men for en større virksomhed eller en koncern, hvor man benytter en fælles 

dataansvarlig og tilsynsmyndighed, kan der hurtigt gå 72 timer, hvis medarbejderne ikke er bekendt med 

beredskabsplanen. 
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En beredskabsplan skal vise hvem medarbejderen skal gå til, hvis de opdager et brud på 

datasikkerheden. Den skal ligeledes vise, hvem der har det endelige ansvar med at underrette 

tilsynsmyndigheden.  

Nedenstående kunne illustrerer en simple beredskabsplan for Virksomhed A. Beredskabsplanen kunne 

også udarbejdes med navn og nummer, således at der ingen tvivl er. Dette er ikke valgt i opgaven, for at 

holde Virksomhed A anonym. Samtidig er der altid en risiko ved benyttelse af navne, hvis  

virksomheden ikke får opdateret planen, når medarbejderne skiftes ud.  

 

For Virksomhed A kunne en beredskabsplan se således ud: 

 

 
 

 

Selvom virksomheden ikke er stor, vil der stadig være flere stadier i deres beredskabsplan, alt afhængig 

af hvem der opdagere fejlen og hvor fejlen sker; internt eller eksternt.  

 

Virksomhed A benytter en ekstern konsulent, som IT supporter. Supporterens ansvar er at vedligeholde 

virksomhedens IT systemer. Virksomhed A benytter en cloud løsning, som opdateres og kontrolleres af 

IT supporteren. Det er altså IT supporteren der er databehandler for Virksomhed A. Oplever 

virksomheden brud på sikkerheden ved de ydelser som IT-supporteren leverer, skal de informerer den IT 

ansvarlige. Det samme gør sig gældende ved Bluegarden, som er virksomhedens lønsystem. Da det kun 

er den økonomiansvarlige der har adgang til Bluegarden, findes der ikke et led før i beredskabsplanen. 

Vil Virksomhed A på et senere tidspunkt få flere adgange til Bluegarden, vil planen skulle udvides.  

Hvis brudet på sikkerheden ikke sker i forbindelse med ydelserne leveret at IT-supporteren eller 

Bluegarden, vil det være den økonomiansvarlige der har underretningspligten til tilsynsmyndigheden. 

Dette er valgt i denne virksomheden, men det kunne lige så godt have været direktionen eller en anden 

medarbejder. Det skal blot fremgå på beredskabsplanen, således at ingen er i tvivl.  
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IT-ansvarlige Økonomiansvarlige 

Bluegarden Økonomiansvarlige 

Økonomiansvarlige 

Direktionen 

Ørige medarbejder 

Figur 8: Udarbejdet til virksomheden 
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Det skal ligeledes i evalueringsfasen vurderes om integrationen mellem compliance værktøjet og 

virksomhedens øvrige IT systemer fungerer effektivt.  

 

8.2 Delkonklusion 

Compliance værktøjet som er præsenteret her, er opbygget over 5 simple faser, som alle virksomheder 

burde gennemgå. Ikke kun i forbindelse med implementering af et juridisk regulativ, men også for at 

opnå en bedre forståelse af virksomhedens interne systemer og processer.  

 

Persondataforordningen stiller krav til, at virksomhederne får en langt større forståelse af deres interne 

processer. Ved at skulle dokumenterer processer kræver det nu, at virksomhederne undersøger hvem der 

har adgang til hvad og om der skal tilrettes noget.  

 

Virksomhed A, som her er benyttet som eksempel, har nogle udfordring i forhold til overholdelse af 

persondataforordningen på nuværende tidspunkt. Deres største udfordringer er, at hele virksomheden har 

adgang til arkivskabet, hvor der opbevares personfølsomme oplysninger.  

Samtidig bor de i et kontorfællesskab, hvor der kan være usikkerhed forbundet med, hvilke andre 

virksomheder som har adgang til samme data.  

 

For at Virksomhed A kan blive compliant med persondataforordningen, er de nødsaget til at få sat nogle 

sikkerhedsforanstaltning op omkring opbevaring af personfølsomme data.  

Dette kan fx gøres, ved at arkivskabet låses og nøglen medtages eller opbevares særskilt evt. i et 

nøgleskab med kode.  

Alternativ kan alle ansøgninger og underskrevne kontrakter uploades til virksomhedens nuværende 

cloud løsning, hvor Virksomhed A har mulighed for at kontrollere, hvem der har adgang til de 

forskellige mapper. Derved har de mulighed for at overholder persondataforordningen, som kræver at 

virksomheden indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre 

datasikkerheden.  

 

Nedenstående figur tager udgangspunkt i compliance værktøjet præsenteret i afsnit 8. I figuren kan det 

ses, hvilke artikler i persondataforordningen der er tilknyttet de forskellige faser i værktøjet.  

 

Ved at benytte nedenstående figur, har virksomhederne mulighed for at koncentrer sig om de relevante 

artikler og dermed få et overblik over persondataforordningens krav.  
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1. Strategi & 
Scope 

• Artikel 2: Materielt anvendelse 
• Artikel 3: Terriorialt anvendelse 

2. Tilsynsførelse 
& ansvar 

• Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar 
• Artikel 28: Databehandler 
• Artikel 37: Databeskyttelsesrådgiver 
• Artikel 51: Tilsynsmyndighed 

3. Rammer og 
dokumentation 

• Artikel 5: Principper for behandling af personoplysninger 
• Artikel 6: Lovlig behandling 

4. Compliance 
planlægning 

• Her planlægger virksomheden hvordan de bliver compliant med forordningen. 

5. Evaluering og 
forberedelse 

• Her evaluere virksomheden processen, samt foretager tilpasninger såfremt man via 
evalueringen kommer frem til at dette er hensigtsmæssigt.  
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9 Markedsundersøgelse 

I forbindelse med vedtagelsen af persondataordningen, har Deloitte North West Europe udarbejdet en 

markedsundersøgelse som er offentliggjort i 2017, for at klarlægge og forstå hvordan virksomhederne 

forbereder sig på persondataforordningen og hvor langt de er med implementeringen. 

Markedsundersøgelsen tager udgangspunkt i forskellige typer europæisk lokaliserede selskaber.  

Respondenterne, i markedsundersøgelsen, omtales som organisationer i de efterfølgende afsnit. Dette er 

med udgangspunkt i, at respondenterne der indgår i markedsundersøgelsen, ikke nødvendigvis går under 

hvad der normalvis defineres som en virksomhed. Det vil sige, der kan for eksempel indgå fonde, 

foreninger, statslige selskaber med videre.  

 

9.1 Introduktion til undersøgelsen 

Markedsundersøgelsen, som er foretaget på tværs af den europæiske region, fordelt på forskellige 

organisationer og industrier, er udarbejdet for at opnå forståelse for organisationernes forberedelse, til at 

være compliant med den foranstående persondataforordning. Det er ligeledes undersøgelsens formål, at 

klarlægge hvor dybt de forskellige organisationer går med planlægningen af implementeringen, samt 

hvor sikre selskaberne er, i forhold til deres egen viden på området. Indledningsvis klarligger 

undersøgelsen, at der er en meget lille sammenhæng mellem organisations størrelse, målt på enten 

omsætning eller antal medarbejdere, og de økonomiske ressourcer som organisationen bruger på 

implementeringen. Endvidere er der heller ikke nogen særlige trends som slår igennem i de forskellige 

industrier.   

 

Ifølge Deloittes markedsundersøgelse (Deloitte NWE 2017) har virksomhederne især store udfordringer 

med at holde sig inden for rammerne omtalt i artikel 30. Artikel 30 indeholder fortegnelser over 

behandlingsaktiviteter, herunder detaljeringsniveau af de registrerede data. Virksomhederne er i forhold 

til denne artikel særligt afhængig af hvilket registreringssystem der anvendes, herunder hvilket 

detaljeringsniveau det er muligt at strukturer data i. Ifølge persondataforordningen er der dog indtil 

videre åbnet op for, at visse af punkterne kun skal opfyldes såfremt det er muligt. Det vil altså sige at 

udvalgte punkter under artikel 30 er langt mere lempelige end langt de fleste andre områder i 

persondataforordningen. Mange virksomheder anvender standard registreringssystemer som på 

tidspunktet for markedsundersøgelsen ikke var i stand til at håndterer den nødvendige registrering af 

data som beskrevet under artikel 30.  

 

Ovenstående er medvirkende til, at flere større rådgivnings- og konsulenthuse har udarbejdet særskilte 

systemer som er i stand til at leve op til kravene, blandt andet under artikel 30.  
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9.2 Analyse af data indsamlet i forbindelse med undersøgelsen 

I markedsundersøgelsen svarer 40% af respondenterne, at de overvejer at anvende digitale værktøjer 

som kan assisterer med at få data registreret. Dette viser, at virksomhederne er åbne overfor fortsat 

digitalisering.  

 

På trods af at 40% overvejer at anvende digitale værktøjer, svarer 57% at de forventer en stor del af 

arbejdet relatereret til artikel 30, vil foregå som en manuel proces ved persondataforordningens 

implementering i maj 2018.  

 

På baggrund af ovenstående data kan vi konkluderer at virksomhederne er åbne over for værktøjer som 

kan digitalisere registreringerne, men at de samtidigt ikke formår at eksekvere på dette. Dette efterlader 

en god mulighed for den eksterne rådgiver i forhold til implementering af rådgivningshusenes udviklede 

systemer til den førnævnte problemstilling. Det kan ligeledes konkluderes, at på trods af, at der er tale 

om en forordning, som i udbredt grad, vedrører digitale data, er det overraskende at blot 40% af de 

adspurgte organisationer, overvejer at anvende digitale værktøjer. Dette kan være i tråd med, at rigtig 

mange organisationer, i særdeleshed også større organisationer, arbejder med systemer, som er 

forældede og derfor ikke kan anvendes ved implementering af persondataforordningen. Vi har igennem 

vores daglige arbejde erfaret, at flere af de største virksomheder i Danmark. anvender økonomisystemer 

med videre, som er eget udviklet og som ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt, de seneste år, for at kunne 

følge den digitale udvikling, der har været undervejs.  

 

Tager man ovenstående i betragtning, kan det have en sammenhæng med, hvilke ressourcer de 

forskellige organisationer, har afsat til formålet. Hele 45% af de adspurgte organisationer, har i 

forbindelse med de skærpede krav, oprettet en dedikeret afdeling som tager sig af datasikkerheden.  

Det må forventes, at disse organisationer i højere grad, opnår succes med implementeringen.  

Dette vil dog først endelig vise sig, når forordningen er trådt i kraft.  

 

32% af de adspurgte i markedsundersøgelsen har ikke en dedikeret funktion, som varetager 

datasikkerheden. Her varetages opgaven i stedet af en allerede eksisterende afdeling i organisationen. 

Det ses ofte i praksis, at opgaven varetages af enten en juridisk afdeling eller en intern compliance 

afdeling.  De resterende 23% af respondenterne, svarer at der hverken er oprettet en dedikeret funktion 

som varetager opgaven vedrørende datasikkerheden, ligesom opgaven heller ikke afdækkes af, en anden 

allerede eksisterende afdeling i organisationen. Når persondataforordningen træder i kraft, bliver det 

interessant at se, om der kan drages paralleller mellem eventuelt udstedte administrationsbøder og 

måden, de forskellige organisationer har fordelt ansvaret.   
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Ifølge markedsundersøgelse svarer kun 15% af de adspurgte organisationer at de forventer at være fuldt 

compliant med den europæiske persondataforordningen når den træder i kraft den 25. maj 2018. 62% af 

de adspurgte svarer, at de ikke forventer at være fuldt compliant når forordningen træder i kraft, men at 

de i stedet fortsat arbejder mod at være stillet i en forsvarlig position når forordningen træder i kraft. De 

resterende 23% forventer hverken at være fuldt compliant, eller værende stillet i en forsvarlig position 

når persondataordningen træder i kraft.  

 

Baggrunden for ovenstående svar fra respondenterne kan være drevet af flere forskellige faktorer. 

Igennem vores daglige arbejde, har vi spurgt flere af vores klienter, om deres udfordringer, i forhold til 

at være compliant med persondataforordningen. De hyppige svar er, at organisationerne er kommet for 

sent i gang med implementeringen på trods af, at organisationer i flere år, har været bekendt med den 

forestående implementering. Et andet svar som hyppigt høres, er at det for mange mindre, typisk klasse 

B selskaber, kan være svært at overskue omfanget, da organisationerne ofte selv er uden kompetencer. 

Ligesom de økonomiske konsekvenser ved at købe ekstern konsulent hjælp, er en væsentlig udgift i et 

mindre selskab. På bagrund af ovenstående opererer mange organisationer, i øjeblikket med en 

risikorettet tilgang, hvor det i første omgang handler om, at afdække de allervæsentligste områder.  

Den risiko rettede implementering er blandt andet drevet af, de mulige administrative bøder som den 

enkelte tilsynsmyndighed har mulighed for at udskrive, i forbindelse med overtrædelser af 

persondataforordningen. Hele 54% af respondenterne i markedsundersøgelsen svarer, at størrelsen af de 

mulige administrative bøder, har påvirket måden hvorpå, de har grebet implementering an. 

Forfatterne af markedsundersøgelse skriver, at der kan stilles spørgsmål ved, hvorvidt de restende 46% 

ser på denne risiko. Der stilles her spørgsmål ved, hvorvidt tilsynsmyndighederne i praksis vil udstede 

administrative bøder, af det økonomiske omfang, som dataforordningen åbner op for.     

 

 
 

I undersøgelsen i 2017 svarede 35% af de adspurgte virksomheder, at de på daværende tidspunkt havde 

udarbejdet procedurer for rapportering af brud inden for grænsen på 72 timer. Endvidere svarede 62% af 
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de adspurgte, at de planlagde at få udarbejdet procedurer vedrørende rapportering ved eventuelle 

overtrædelser inden forordningens implementering i maj 2018.  

 

Et væsentlig punkt i persondataforordningen er evnen til, at kunne rapporterer til den relevante 

tilsynsmyndighed, såfremt den pågældende organisation overtræder persondataforordningen. Når man 

ser dybere i markedsundersøgelsen, vedrørende rapporteringsdelen, svarer 41% af de adspurgte, at de 

enten er sikre eller meget sikre på, at de på implementeringstidspunktet for persondataforordningen er i 

stand til at rapporterer til de relevante tilsynsmyndighederne inden for de påkrævende 72 timer. 42% er i 

nogen grad sikker på, at de er i stand til at rapporterer eventuelle brud inden for persondataforordningens 

rammer, når denne træder i kraft. Den resterende population udgør derfor hele 17% som ikke mener, de 

bliver i stand til at indfri de påkrævende rapporteringskrav inden implementeringen i maj 2018. Det må 

antages, at der kan drages paralleller mellem. evenen til at rapporterer et brud og en eventuel 

administativ bøde. Læses persondataforordningens artikel 83 foreskriver den, at den pågældende 

tilsynsmyndighed kigger på flere forskellige faktorer i forbindelse med, fatsættelse af størrelsen af en 

eventuel administrativ bøde. Herunder måden hvorpå tilsynsmyndigheden har fået kendskab til bruddet, 

og i særlig grad, om den dataansvarlige eller databehandleren har underrettet tilsynsmyndigheden.  

Det kan i den sammenhæng konkluderes, at for de organisationer som ikke mener de er i stand til, at 

rapporterer et eventuelt brud til de relevante tilsynsmyndigheder, vil det medføre skærpede forhold, i 

forhold til størrelsen af en administrativ bøde.   

 

 
 

Markedsundersøgelsen viser ligelede,s at for de organisationer hvor det enten er påkrævet, at de udpeger 

en Data Protection Officer (DPO) eller hvor de frivilligt har udpeget en, er der stor forskel på hvor disse, 

er placeret i organisationen. For 10% af de adsprugtes vedkommende, forventes det at den udpegede 

DPO, sidder i den øverste ledelse, mens 42% af de adsprugte forventer at DPO’en sidder som 

mellemleder. Det forventes ligeledes, at langt de fleste DPO’er rapporterer til enten en juridisk afdeling, 

eller en intern compliance afdeling. Førnævnte viser, at for de organisationer hvor en DPO er påkrævet, 
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er det en prioritet, at vedkommende har en synlig rolle i virksomheden, således vedkommendes arbejde 

kommunikeres nedad, til de resterende medarbejderer i organisationen.  

9.3 Delkonklusion på undersøgelsen 

Baseret på ovenstående data fra markedsundersøgelsen betyder det, at der rundt om i Europa er en lang 

række organisationer, som endnu ikke er klar til, at være compliant med den forstående implementering 

af persondataforordningen. Markedsundersøgelsen viser i særlig grad, at langt størstedelen af de 

adsprugte organisationer, ikke forventer at kunne være fuldt compliant, men i stedet arbejder med en 

risiko rettet implementering, som afdækker de væsentlige områder i persondataforordningen. Den risiko 

rettede implementering, er i udbredt grad drevet af størrelsen af de administrative bøder, som de enkelte 

tilsynsmyndigheder har mulighed for at udstede i forbindelse med et eventuelt brud. Revisorer/rådgivere 

har mulighed for at assisterer og identificere den enkelte virksomheds behov, og derved kunne fungerer 

som den værdiskabende rådgiver selskabet allerede anser sin revisor for at være. 

10 Rådgivningsydelser 

Som beskrevet tidligere har mange af de store revision- og rådgivningshuse, gode mulighed for at hjælpe 

virksomhederne med at blive compliance med persondataforordningen. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited er en del af The Big 4, som yderligere omfatter EY, PwC og KPMG 

(Wikipedia - Big four 2018).  

 

Firma Omsætning (mio.kr.) Antal medarbejder 

Deloitte Danmark 4 3.091 2.741 

PwC Danmark5 2.302 2.014 

EY Danmark6 1.792 1.700 

KPMG Danmark7 0,369 499 

 

I Danmark taler man ligeledes om The Big 4, selvom KPMG ikke er på niveau med de øvrige selskaber. 

Det skyldes at dele af KPMG blev fusioneret med, dengang kaldte, Ernst & Young i 2013 (Juel 2013).   

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (fremover: Deloitte Danmark), er pr. regnskabsåret 

2016/17 forsat landets største revision- og rådgivningshus målt på omsætning og antal medarbejder.  

                                                        
4 (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2017) 

5 (PwC 2017) 

6 (Ernst & Young P/S 2017) 

7 (KPMG P/S 2017) 
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Deloitte Danmark har en lang række kunder, som omfatter alt fra store finansielle virksomheder, til 

mindre personlige virksomheder. Deloitte Danmark består af flere forskellige funktioner, som hver er 

eksperter på deres område: 

 
I forhold til persondataforordningen er det især samarbejdet mellem Audit & Assurance og Risk 

Advisory, som kan komme kunderne til gavn. Audit & Assurance har tæt kontakt til kunderne og er 

løbende i dialog med den øverste ledelse. Revisionen skal som led i opfyldelse af ISA 315, kunne 

identificerer risici igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelse (IFAC 2012).  

Risk Advisory supplerer blandt andet revision, med at udfører IT-revision på de større virksomheder. De 

besidder en ekspertise inden for IT og IT-infrastruktur og har derfor mulighed for at supplerer 

revisorerne med denne viden. 

 

Deloitte Danmark har valgt at imødekomme dette krav fra ISA 315, ved at pålægge revisions teamet, at 

der skal gennemføres Walkthrough på alle væsentlige transaktionskæder. Ved Walkthrough skal 

revisions teamet følge en ordre/transaktion fra den tilkommer virksomheden, til denne er betalt i banken 

– ”fra vugge til grav”-princippet. En af de transaktionskæder, som oftest bliver beskrevet, er 

Personaleomkostninger. 

 

Ved personaleomkostninger følger man transaktionen fra oprettelse af en medarbejder i systemet, til 

udbetalingen og godkendelse af lønnen. I lige præcis denne transaktionskæde, behandles 

personfølsomme oplysninger, uanset hvad virksomheden ellers har af aktivitet.  

 

Hvis virksomhedens aktivitet primært består af B2B salg, kan området der dækker 

personaleomkostninger være det eneste sted i virksomheden, hvor der håndteres personfølsomme 

oplysninger. For andre virksomheder, som fx Danske Bank A/S, handler hele deres aktivitet om 

behandling af personfølsomme oplysninger.  

 

Hvor virksomheder som Danske Bank A/S oftest har afdelinger og kompetence til selv at implementere 

et juridisk regulativ, kan mindre virksomheder have svært ved dette. Her vil Advisory Risk kunne 

Deloitte 
Danmark 

Audit & 
Assurance Consulting Tax & Legal

  

Financial 
Advisory

  
Risk Advisory 

Interne 
funktioner 
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hjælpe og rådgive kunden i implementeringen af persondataforordningen. De vil med deres ekspertise 

kunne hjælpe kunden, med at forstå deres dataflow og dermed få udarbejdet optegnelse af dette.  

 

10.1 Deloitte Danmark 

Deloitte Danmark kan hjælpe kunderne med en lang række tiltag, således at de kan blive compliant. På 

bilag 38 kan ses en oversigt over de tilbud Deloitte Danmark kan hjælpe med specifikt vedrørende 

persondataforordningen. Her har kunderne mulighed for at vælge, lige præcis i forhold til deres 

udfordringer. Nogle af værktøjerne er engangsydelser, som fx datakortlægning og uddannelse af DPO, 

hvorimod ydelser som Helpdesk, løbende databehandler aftaler og log management er ydelser, hvor 

Deloitte over en periode vil bistå kunden med hjælp. Nogle ydelser vil fx give mening at benytte sig af, 

af flere omgange. Det kunne fx være penetrationstest, hvor svagheden fundet ved første test, kan påset 

løst i en yderligere test. Dette er nogle af de ydelser som Risk Advisory kan tilbyde kunderne. 

 

Markedsundersøgelsen, som beskrevet i afsnit 9 viser, at der forsat er mange virksomheder, som er langt 

fra at være klar til persondataforordningen den 25. Maj 2018. Der er derfor stort potentiale for Deloitte 

Danmark, hvis de forstår at udnytte deres rolle som kundens vigtigste sparringspartner.  

 

For mindre virksomheder, hvor det er begrænset, hvor avanceret deres nuværende IT løsninger er, kan 

det være en fordel at benytte et af Deloittes nyeste værktøj, Deloitte Control Intelligence (Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - DCI 2018) (fremover: DCI). Selvom personoplysningerne 

ikke opbevares og behandles elektronisk, gælder de samme regler og virksomheden skal forsat 

overholde persondataforordningens betingelser. Det kan for mindre virksomheder, hvor meget af 

dokumentationen og behandlingen sker manuelt, være en udfordring. Ligeledes vil mange mindre 

virksomheder, registrere deres opgørelse og dokumentation i Excel ark, hvor sikkerheden er begrænset. I 

sådanne tilfælde, vil et værktøj som DCI være perfekt, og kan være med til at løfte virksomhedens 

interne processer og sikkerhed.   

 

DCI er et online baseret værktøj, som tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende manuelle 

processer, og får dem oprettet i værktøjet. Ved at benytte DCI frem for fx Excel, har virksomheden nu 

mulighed for at kunne styre hvem der har adgang og fører log over bevægelserne, hvilke er nogle af 

kravene i persondataforordningen. 

 

Ydermere har DCI et helt modul, tilpasset specielt til persondataforordningen, som skal sikre, at 

virksomhederne overholder betingelser og samtidig kan dokumenterer dette (Deloitte - Operational Risk 

                                                        
8 Bilag 1: Oversigt over ydelser 
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2018). Modullet er opsat således, at der er foruddefineret de kontroller og aktiviteter, som 

persondataforordningen kræver. Værktøjet kan altså få samme funktion, som et compliance framework 

kan give.  

Det er nu muligt for virksomheden at tilknytte deres eksisterende kontroller til de foruddefineret 

kontroller og krav, og dermed få et overblik over hvad der mangler. Når alt er implementeret og 

virksomheden er compliant med persondataforordningen, vil det fremover være muligt for ledelsen at 

påse, at kontrollerne stadig fungerer og de forsat er compliant med reglerne.  

 

For at ovenstående er muligt og virksomhederne får kendskab til værktøjerne kræver det, at revisorerne 

og øvrige funktioner, der er i tæt dialog med kunderne, gør dem bevidst om muligheden.  
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11 Konsekvensanalyse 

Nedenfor er der foretaget en konsekvensanalyse i forbindelse med implementeringen af 

persondataordningen. Analysen er opdelt i to segmenter, offentlige myndigheder og selskaber.  

 

Når vi taler om selskaber/virksomheder vil disse endvidere være inddelt på følgende måde: 

• Aktie – og anpartsselskaber 

• Personlige virksomheder 

• Offentlige selskaber 

11.1 Introduktion til konsekvens analyse 

Når vi taler om konsekvensanalyse forbundet med persondataforordningen er der reelt tale om to 

særskilte analyser. Den første analyse, er den analyse der er i forbindelse med forberedelsen af 

implementeringen. Her analyseres hvilke konsekvenser det rent praksis vil få for virksomheden, 

herunder hvilke tiltag der skal til før end man er compliant med lovgivningen. Den næste er 

konsekvensanalysen over mulige økonomiske konsekvenser ved overtrædelse af 

persondataforordningen.  

 

I nedenstående konsekvensanalyse er der taget udgangspunkt i de mulige økonomiske konsekvenser en 

overtrædelser kan medføre for 2 forskellige virksomhedssegmenter. 

 

Segmenterne som er gennemgået nedenfor er inddelt i følgende:  

• Virksomheder/selskaber 

o Aktie – og anpartsselskaber 

o Personlige virksomheder 

o Offentlige selskaber 

• Offentlige myndigheder 
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11.2 Generelle betingelser for udstedelse af administrative bøder 

I forbindelse med at den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018, åbnes der op for at 

tilsynsmyndighederne kan udskrives væsentlige større administrative bøder end tidligere. Det er ifølge 

artikel 83 stk. 1 den enkelte tilsynsmyndighed, som kan pålægge administrative bøde i henhold til 

overtrædelser af forordningen. 

 

Artikel 83 stk. 2 foreskriver, at omstændighederne i hver enkelt sag skal vurderes individuelt i forhold til 

at afgøre, hvorvidt der skal udstedes en administrativ bøde, og den administrative bødes størrelse. I 

forhold til vurderingen af udstedelse og fastsættelse af den administrative bødes størrelse, er der i artikel 

83 stk. 2, litra a – k oplistet en række forhold, som der skal tages hensyn til, når tilsynsmyndigheden 

foretager sin vurdering.  

 

Af de oplistede forhold er det vigtigt at bemærke, at virksomhedens/den 

dataansvarlige/databehandlerens ageren i forhold til bruddet på forordningen kan virke enten formildede, 

eller skærpende. Her er det særligt vigtigt at kigge på artikel 83 stk. 2 litra b, som tager hensyn til, 

hvorvidt der er tale om en forsætlig eller uagtsom handling.  

 

Denne artikel kan være særlig svær for tilsynsmyndighederne at tolke. Dette skyldes at der i langt de 

fleste tilfælde, ville kunne argumenteres for, at en overtrædelse vil være forsætlig. Dette bunder i, at 

virksomhederne har haft flere år til at forberede sig på at persondataforordningen træder i kraft, og man 

altså derfor har en forventning om, at virksomhederne har udarbejdet tiltrækkelige procedurer for 

håndtering af personfølsomme data.  

 

På trods af den tidlige varsling viser flere undersøgelser, blandt andet markedsundersøgelsen under 

afsnit 9, at rigtig mange virksomheder ikke er parate til at være fuldt complaint med 

persondataforordningens krav, og derfor arbejder på en mere risikorettet implementering. 

 

Taget i betragtning af, at der i persondataforordningens artikel 83 stk. 1 står, at de administrative bøder 

skal have en afskrækkende virkning, vil det ikke være usandsynligt, at man ser de enkelte 

tilsynsmyndigheder udstede administrative bøder på ovenstående grundlag, relativ kort tid efter 

implementeringen den 25. maj 2018, netop for at danne præcedens for fremtidige afgørelser. Dette vil vi 

dog første endelig vide efter forordningens implementering. Endvidere kan en sådan effekt igangsættes 

af et andet medlemsland. Hvis vi ser andre medlemslande udstede bøder, vil det nok være sandsynligt, at 

andre medlemslande følge efter, således der er tråd mellem straffene i de forskellige medlemslande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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11.3  Mulige økonomiske konsekvenser  

Persondataforordningen åbner op for to forskellige beløbsmæssige rammer for tilsynsmyndighedernes 

udstedelse af administrative bøder. Valget af ramme er defineret ud fra typen af brud på forordningen. 

Der henvises til persondataforordningens artikel 83 for en præcis definition af de enkelte beløbsrammer.  

 

I en artikel bragt i Dagbladet Børsen den 9. oktober 20179 er der foretaget en oplistning af de 1.000 

største danske virksomheder, målt på nettoomsætning (konsolideret for koncerner). Analysen, som er 

udarbejdet af analysehuset Experian, tager udgangspunkt i regnskabstal for regnskabsåret 2016. Da ikke 

alle 1000 virksomheder aflægger regnskab efter kalenderåret, indgår i alt 224 virksomheder med 

forskudt regnskabsåret, ved enten at have indregnet 2015/16 eller 2016/17 regnskabstal.  

For yderligere specifikationer om anvendt data, blandt andet i forbindelse med omlæggelse af 

regnskabsår eller lignende, henvises der til forklaring bragt i forbindelse med artiklen. Der er udarbejdet 

en udførlig forklaring af hvordan data er behandlet såfremt det måtte afvige fra de opstillede 

forventninger til datagrundlaget.  

 

Ud fra beløbsrammerne i artikel 83 i persondataforordningen er det muligt for tilsynsmyndighederne at 

udstede administrative bøder på op til 20.000.000 Euro såfremt dette beløb er større end 4% af 

virksomhedens globale nettoomsætning. Omregnet til danske kroner med nationalbankens kurs pr. 28. 

marts 2018 (Danmarks Nationalbank 2018) udgør dette: 

 

20.000.000 ∗ 7,4513 = 149.026.000 danske kroner. 

 

Som nævnt ovenfor, har myndighederne ligeledes ret til, at udstede administrative bøder på op til 4 % af 

den globale omsætning. Metoden for beregning af bødernes størrelse er relativ kompleks, i det der skal 

tages hensyn til eventuelt formildende eller skærpende omstændigheder som nævnt i tidligere afsnit.  

Vælger myndighederne at udstede en bøde efter det pågældende selskabs globale omsætning, har de 

mulighed for at forhøje denne bøde, såfremt bødens størrelse, er beregnet til ikke at overstige 

20.000.000 Euro. Myndighederne har mulighed for at tilsidesætte den beregnede bøde, og i stedet 

udstede en bøde på op til 20.000.000 Euro så længe den beregnede bøde på baggrund af 

nettoomsætningen ikke overstiger 20.000.000 Euro.  

 

Med den tidligere omregning af de 20.000.000 Euro til danske kroner betyder det, at såfremt bøden på 

de 4 % af omsætningen skal blive aktuelt, og derved overstige grænsen på 20.000.000 Euro skal 

selskabet have en global nettoomsætning på minimum 3.725.650.000 Danske kroner.  

                                                        
9 Se bilag 4: Artikel fra Børsen 
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Beregningen for ovenstående er som følgende: 

 

 !"#.!"#.!!!
!%

= 3.725.650.000 danske kroner. 

 

Sammenlignes dette med regnskabstallene for de 1.000 største dansk registrerede selskaber, betyder 

dette, at kun de øverste 133 selskaber på listen overstiger den ovenfor beregnede minimums 

nettoomsætning, og vil derfor kunne modtage administrations bøder svarende til mere end 20.000.000 

Euro.  

 

Der er ifølge virk.dk 622.000 registerede virksomheder i Danmark på nuværende tidspunkt (Virk.dk 

2018). Sammenholdes dette tal med de observerede 133 virksomheder, svarer det kun til, at 0,021% af 

dansk registerede virksomheder kan modtage bøder som oversiger 20.000.000 Euro.  
133

622.000
∗ 100 = 0,021% 

 
 

Det skal bemærkes at oplysningerne ikke tager højde for selskaber, som eventuelt konsolideres op i 

moderselskabet, hvorfor det samlede antal af registrede selskaber, vil blive reduceret med den effekt at 

procentsatsen vil stige. Endvidere skal det pointeres, at statistikken ovenfor viser antal virksomheder på 

nuværende tidspunkt, mens selskaberne i top 1.000 vises med regnskabsåret 2016 og forskudt 

regnskabsår.  
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Det vurderes dog at disse korrektioner ikke vil påvirke de beregnede tal i forgående afsnit i sådan en 

grad, at der ikke længere er tale, om at de beregnede værdier ikke giver et retvisende billede.  

 

11.4 Private aktører 

I dette afsnit vil det blive gennemgået, hvorledes forskellige virksomhedstyper påvirkes økonomisk i 

forbindelse med implementeringen af persondataforordning. Der er ligeledes gennemgået, hvorledes de 

forskellige virksomhedsejere kan blive ramt, og hvilke konsekvenser dette kan få i fremtiden. 

   

11.4.1 Hæftelse i forskellige virksomhedstyper 

Nedenfor er der udarbejdet en tabel med de mest anvendte virksomhedsformer, samt hvorledes ejerne 

hæfter i de forskellige virksomhedsregi. Der vil i de efterfølgende afsnit blive refereret til denne tabel 

når der bl.a. tales med hæftelser. 
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11.4.2 Personlig virksomhed 

Som beskrevet i tabellen overfor er der i forbindelse med stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed, eller 

et interessentskab, personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse. Da der er ikke er revisionspligt for disse 

selskaber, er det ikke muligt at tilgå denne type regnskaber gennem offentlige kanaler, hvorfor det heller 

ikke er muligt at beregne omfanget af en eventuel administrativ bøde. Er man ejer af en personlig 

virksomhed kan det i forbindelse med implementeringen af persondataforordningen, være en god ide at 

drøfte risikoen med en rådgiver. Vurderes det, at risikoen er betydelig, såfremt man håndtere 

personfølsom data, kan det være en mulighed at omdanne sin virksomhed til at selskabet, således at 

hæftelsen begrænses til den indskudte selskabskapital.  

  

11.4.3 Selskaber 

Langt de fleste selskaber, som er registreret i Danmark, udgøres af anparts- og aktieselskaber samt 

enkeltmandsvirksomheder.  

 

For et mindre anpartsselskab vil de økonomiske konsekvenser ofte være uoverskuelige i forhold til 

selskabets fremtidige drift. Virksomhed A, som også tidligere er omtalt i denne rapport, havde i 

regnskabsåret 2017, en nettoomsætning på ca. 47.000.000 kroner, samt et positivt resultat for året på 

795.000 kroner. Her vil en bøde på 4% af selskabets nettoomsætning udgøre følgende: 

 

47.000.000 * 4% = 1.880.000 kroner 

 

En bøde af ovenstående størrelse vil uden tvivl påvirke selskabet i en negativ retning. Da der er tale om 

en bøde udstedt af offentlige myndigheder, vil det således ikke være muligt at tage skattemæssigt 

fradrag for omkostningen. Selskabets resultat for regnskabsåret 2017 vil, efter regulering af den 

beregnede bøde størrelse, ende med et negativt resultat på i alt 1.085.000 kroner. Som en afledt effekt, 

vil dette ligeledes påvirke selskabets egenkapital som inden regulering for den beregnede bøde udgjorde 

1.180.075 kroner for regnskabsåret 2017.  

 

Egenkapitalnote inden regulering af administrativ bøde 
 

 

Selskabs- 
kapital 

Overført 
resultat 

Foreslået bytte 
for 
regnskabsåret I alt 

Egenkapital primo 125.000 260.247 600.000 985.247 
Betalt ordinært udbytte 

  
-600.000 -600.000 

Årets resultat 
 

194.828 600.000 794.828 
Egenkapital ultimo 125.000 455.075 600.000 1.180.075 
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Egenkapitalnote efter regulering af administrativ bøde 

 

Selskabs- 
kapital 

Overført 
resultat 

Foreslået bytte 
for 
regnskabsåret I alt 

Egenkapital primo 125.000 260.247 600.000 985.247 
Betalt ordinært udbytte 

  
-600.000 -600.000 

Årets resultat 
 

-1.085.000 
 

-1.085.000 
Egenkapital ultimo 125.000 -824.753 0 -699.753 

 

 

Som følge af, det beregnede negative resultat, vil egenkapitalen efter regulering udgøre negativt 699.753 

kroner og selskabet vil altså have tabt hele sin anpartskapital. Selskabet har pr. balancedagen jf. bilag 310 

omsætningsaktiver for i alt 5.847.000 hvorfra langt de fleste er likvide midler. Det vil derfor være muligt 

for selskabet at betale en bøde svarende til 4% af nettoomsætningen. Dette vil dog påvirke deres løbende 

cash flow, hvorfor det i sidste ende kan resulterer i, at den dagligt drift ikke kan køre rundt. Det vil 

gennem driften være muligt at reetablerer egenkapital, forudsat resultatet de efterfølgende år, vil udgøre 

omkring 700.000 – 800.000 kroner som historisk set er det overskud selskabet genererer årligt. Med 

disse forudsætninger vil egenkapitalen være reetableret relativt hurtigt. Det kan dog i perioden, med den 

negative egenkapital, være vanskeligt for selskabet at opnå ekstern finansiering, såfremt dette måtte 

være nødvendigt. Finansieringsinstitutter ofte er tilbageholdende med finansieringen, når selskabets 

gældsposter allerede oversiger selskabets aktiver, og de derved ikke vil kunne opnå tilstrækkelig 

sikkerhed for udlånet.  

 

Hvis selskabet i stedet modtager den maksimale bødestraf på 20.000.000 euro svarende til knap 

150.000.000 danske kroner, vil selskabet under ingen omstændigheder kunne fortsætte driften og vil 

altså være tvunget til at lukke selskabet. De vil ikke kunne betale en bøde i den størrelsesorden. Det kan 

diskuteres om det er etisk korrekt, at lukke selskaber på denne måde, da samfundet ikke vil få en 

økonomisk gevinst, idet selskabets ejer blot hæfter for den indskudte selskabskapital, som for et anparts 

selskab blot udgør 50.000. I Virksomhed As tilfælde, er der indskud 125.000 danske kroner, som vil 

være det ejerne hæfter for. 

Konsekvenserne vil ofte være langt større end blot et lukket selskab, det vil ligeledes være tab af 

arbejdspladser, ligesom der sandsynligvis vil være andre kreditorer i selskabet, som ikke får sit 

tilgodehavende da ejeren ikke hæfter personligt. For yderligere herom, henvises der til perspektivering i 

afsnit 13, hvor det diskuteres omkring dette formål. 

 

                                                        
10 Bilag 3: Årsrapport for Virksomhed A. 
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Er der i stedet tale et stort aktieselskab, vil konsekvenserne være anderledes. Kigger vi i Novo Nordisk 

A/S som er nummer 3 på top 1.000 listen, som også tidligere er anvendt i denne rapport, havde de i 2017 

(Novo Nordisk A/S 2018) en global nettoomsætning på i alt 111.696.000.000 danske kroner, samt et 

resultat efter skat på i alt 38.130.000.0000 danske kroner.  

Som beskrevet tidligere i denne rapport vil de 133 øverste selskaber på top 1.000 listen, ved en 

beregning af 4% af nettoomsætningen, overstige den fastsatte bøderamme på 20.000.000 Euro og 

beregningen af de maksimale 4% vil altså blive gældende.  

 

Udfører vi beregningen for Novo Nordisk A/S vil bøden på maximalt 4% af nettoomsætningen udgøre 

følgende: 

111.696.000.000 * 4% = 4.467.840.000 kroner. 

 

Ovnstående er altså den maksimale bøde som Novo Nordisk A/S kan modtage for regnskabsåret 2017 

og overstiger altså væsentligt den bøde, som mange mindre selvskaber maksimalt vil kunne modtage på 

maksimum 150.000.000 kroner. En bøde af ovenstående størrelse vil altså påvirke selskabet indtjening 

per aktie.  

 

 
 

Selskabet er børsnoteret og har derfor en lang række interessenter, hvis primære formål er at investerer 

mod en forventning om, at modtage et afkast på investeringen. Ovenfor er der foretaget en beregning af 

indtjening pr. aktie før og efter regulering af en maksimal administrativ bøde.  
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Som det kan aflæses af tabellen, er forskellen på basis indtjening pr. aktie betydelig faldene svarende til 

knap 12 %.  

15,42 − 13,61 = 1,81 

1,81
15,42

∗ 100 = 𝟏𝟏,𝟕𝟒% 

 

 

Et aktieselskab på størrelse med Novo Nordisk A/S vil altså, modsat et mindre anpartsselskab godt 

kunne overleve en bøde af maksimal størrelse. Det er dog ikke helt uden følgekonsekvenser. Som 

tidligere er det ligeledes ejerne af virksomheden som bliver ramt, i Novo Nordisk tilfælde vil dette være 

investorerne. Et fald i indtjeningen kan betyde et lavere betalt dividende, såfremt dette udloddes, 

endvidere vil investorerne højest sandsynligt opleve et kurs fald. For yderligere herom, henvises der til 

perspektivering bagerst i denne rapport, hvor diskussionen angående hvem der reelt bliver ramt, vil 

forsætte. Er der i stedet tale om mindre aktieselskaber vil en større administrativ bøde, ofte have samme 

effekt som beskrevet under anpartsselskaber. Når der er tale om et aktieselskab hæfter ejeren/ejerne blot 

for den indskudte selskabskapital som udgør minimum 500.000. 

 

11.4.4 Statslige selskaber 

Ved udgangen af 2017 var den danske stat enten ejer, eller medejer, af i alt 29 selskaber. Selskaberne er 

organiseret således, at de enten er registeret som selvstændige offentlige virksomheder, 

interessentskaber eller aktieselskaber (Finansministeriet 2018).  

Det er vigtigt at adskille disse 29 selskaber, fra de restende offentlige myndigheder. Baggrunden for at 

flytte aktiviteten over i denne form for selskab, skyldes at driften har karakter af forretningsmæssig 

virksomhed.  

 

Ved at stifte et selskab, fremfor at drive forretningen som en offentlig myndighed, betyder det 

økonomisk, at selskabet er underlagt bestemmelserne for almindelige selskaber i forhold til 

administrative bøder, i forbindelse med persondataforordningen. Førnævnte betyder også at selskaberne, 

på trods af at de er 100% statsejede, kan modtage administrative bøder på op til 20.000.000 Euro. Det 

også selvom, at den maksimale ramme, som er fastsat af regeringen, foreskriver at administrative bøder 

udstedt til offentlige myndigheder, maksimalt kan udgøre 16.000.000 Danske kroner.  
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Nedenstående tabel er en opgørelse udarbejdet af finansministeriet, over de selskaber som den danske 

stat er involveret i. I 2017 havde selskaberne tilsammen en nettoomsætning på i alt 180 milliarder 

kroner. Beregnes den maksimale mulige administrative bøde, på baggrund af nedenstående tal, svarer 

det i 2017 til, en bøde på 640 millioner danske kroner. Det skal bemærkes at ikke alle selskaber, som 

indgår i nedenstående tabel, er 100% ejet af den danske stat.  

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Offentlige myndigheder 

Som beskrevet i afsnit 7.3.10 er det op til det enkelte medlemsland, at fastsætte hvorvidt offentlige 

myndigheder skal modtage administrative bøder for overskridelser af persondataforordningen.  

 

Der har de seneste år været et politisk omdrejningspunkt, hvorledes sanktionsmulighederne over for de 

offentlige myndigheder, skulle udformes. Som tidligere nævnt, er det op til den enkelte stat at afgøre, 

om man ønsker at straffe offentlige myndigheder økonomisk ved overtrædelser af 

persondataforordningen.  

 

Tilbage i januar 2015 afgav Retsudvalget, på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen, en beretning 

vedrørende datasikkerhed til Folketinget (Folketinget 2015). 

Arbejdsgruppen blev nedsat af Retsudvalget (Folketinget 2014) efter man i årene op til havde oplevet 

flere læk af persondata, blandt andet offentligjorde en offentlig myndighed 900.000 CPR numre på deres 

hjemmeside ved en fejl (Raatz 2014). 

I beretningen skriver arbejdsgruppen ”Arbejdsgruppen mener, at offentlige myndigheder og private 

virksomheder bør gøres til genstand for samme sanktionsmuligheder, og noterer sig, at denne 

ligestilling efter arbejdsgruppens opfattelse også er udgangspunktet i det foreliggende forslag til 

forordningen”  

 

Førnævnte betyder, at det inden persondataforordningens implementering, ikke har været muligt at give 

økonomiske sanktioner overfor offentlige myndigheder. Allerede tilbage i 2015 tilkendegav 

arbejdsgruppen over for folketinget, at det ville være hensigtsmæssigt at implementerer økonomiske 

sanktioner over for de offentlige myndigheder, på lige vilkår med de private aktører. På trods af 

Figur 9: Fakta om statens selskaber (Finansministeriet 2018) 
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anbefalingerne fra arbejdsgruppen, er dette først taget op i folketinget den 25. oktober 2017, hvor den 

nuværende justitsminister, Søren Pape Poulsen fremsatte forslag indeholdende, forslag til økonomiske 

sanktioner overfor offentlige myndigheder i forbindelse med overtrædelser af persondataforordningen. 

Forslaget er på nuværende tidspunkt til behandling i folketinget, hvorfor det endnu ikke er endelig 

vedtaget. På nuværende tidspunkt er det usikkert om forslaget bliver vedtaget og gældende fra den 25. 

Maj, hvor forordningen træder i kraft. Sandsynligheden er dog relativ lille, hvorfor det ved 

forordningens indtrædning, ikke vil være muligt at udstede bøder til offentlige myndigheder.  

 

11.6 Konklusion på konsekvensanalyse 

Konsekvenserne ved at implementerer persondataforordningen kan for både virksomheder og offentlige 

myndigheder, have store økonomiske følger, såfremt man ikke overholder lovgivningen. For mange 

virksomheder vil det, antaget at de modtager den størst mulige bødestraf, ikke længere være muligt at 

kunne drive forretningen videre, da de økonomiske konsekvenser er af særlig betydeligt omfang.  

Det kan endvidere diskuteres hvorvidt det er effektivt, at udstede store bøder til selskaber. Dette er med 

udgangspunkt i, at det er selskabets ejer som bliver ramt af en bøde, og såfremt forretningen drives i 

selskabsregi vil mange virksomhedsejere, blot lukke selskabet, da der er en begrænset hæftelse. 

Konsekvenserne ved at drive personlig virksomhed, kan med de nye bødestørrelser være uoverskuelige, 

idet det igen er ejerne som rammes af bøderne. Forskellen fra bøder udstedt til selskaber, er der ved 

personlig virksomhed, en ubegrænset hæftelse.  

 

Det kan betyde, at det i fremtiden kan blive mindre attraktivt at drive forretning fra Europa, såfremt 

myndighederne eksekverer på udstedelsen af bøder. Dette vil højest sandsynligt enten afholde koncerner 

fra at oprette datterselskaber i Europa, eller få allerede etablerede forretninger til at forlade Europa.  

 

Sanktionerne over for de offentlige myndigheder fastsættes af de enkelte medlemsland, mens bøder 

overfor private aktører er vedtaget i EU, således at disse er strømlignet på tværs af medlemslandene. 

Regeringens lovforslag er endnu ikke blevet vedtaget, men har været fremlagt i Folketinget, ligesom det 

også har været til 1. behandling. I skrivende stund er forslaget til  

udvalgsbehandling og forventes at komme til 2. behandling inden for kort tid.  

 

Lovforslaget lægger op til, at offentlige myndigheder kan straffes med administrative bøder på 4% af 

driftstilskuddet, dog kan bøderne maksimalt udgøre 16.000.000 kroner. Sammenligner man dette med de 

private aktører, som kan modtage administrative bøder på op til 4% af den globale nettoomsætning, eller 

en fastsat bøde på 20.000.000 euro svarende til 149.026.000 danske kroner, såfremt dette beløb 

overstiger 4% af nettoomsætningen, er der en væsentlige forskel, mellem hvordan de forskellige aktører 

straffes for de samme overtrædelser. Det har været et politisk emne hvorvidt de offentlige myndigheder 
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skulle straffes. Baggrunden for dette er, at flere argumenterer for, at borgerne i sidste ende kommer til at 

betale disse administrative bøder. Samtidigt er der politikere på den anden side, som argumenterer for, at 

de personer, hvis data ikke er blevet beskyttet korrekt i forhold til persondataforordningen, ikke er 

mindre påvirket, når det er en offentlig myndighed frem for en privat aktør.  

Med ovenstående taget i mente, kan det diskuteres, om den bødestraf det nuværende lovforslag foreslår 

er tilstrækkelig, eller om der findes andre mere effektive alternativer.  

 

12 Konklusion 

Rapporten viser med alt tydelighed, at der er behov for at modernisere lovgivningen på området for 

indsamling og behandling af personfølsomme oplysninger. Udvikling i data og digitale løsninger er 

eksponentielt og selvom systemudviklingere bliver bedre til at sikre data og brugerne imod uautoriseret 

adgang, bliver hackerne stadig dygtigere til at bryde igennem og udviklinger hele tiden nye metoder til 

at få adgang.  

 

Dette kan få store konsekvenser for virksomhederne, som bliver udsat for hacking angreb. Det kan både 

betyde eksponering af forretningshemmeligheder og nedlukning af produktion, men det kan også få 

konsekvenser for deres kunder.  

Er virksomhedens primære aktivitet behandling af personfølsomme oplysninger, kan et brud på 

sikkerheden eller et angreb fra en hacker, have personlige konsekvenser for de personer hvis data 

pludselig bliver eksponeret.  

 

Persondataloven er fra 2000, hvor mængden af data der blev produceret er minimalt i forhold til hvad 

der bliver produceret i dag. Det var begrænset hvad virksomhederne benyttet sig af, af elektroniske 

hjælpemidler, hvor en bærbar og mobiltelefon i dag, er et almindelige arbejdsredskab i erhvervslivet. 

Undersøgelser foretaget af Danmarks Statistik viser da også med alt tydelighed, at digitale enheder, som 

smartphones, tables, osv., er blevet hver mandseje i Danmark.  

 

Samtidig vokser de sociale medier og flere kommer til. Næsten 70 % af Danmarks befolkning benytter i 

dag Facebook og virksomhederne benytter denne platform, til at synliggøre deres produkter og finde 

deres målgruppe.  

 

Med den øget digitalisering og virksomhedernes mulighed for at nå ud til flere, er der også sket en 

eksponentiel stigning i e-handel. Det er muligt at købe alt fra rejser og tøj til almindelige dagligvarer på 

nettet, og få det bragt til døren. Dette gælder ikke kun inden for landets grænser, men det er nu muligt at 

købe varer fra hele verden og få dem bragt hjem. Det betyder også, at der er kommet et større behov for 

samarbejde af myndighederne på tværs af landegrænserne.  
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Persondataforordningen forsøger at opnå dette, ved at virksomhederne nu bliver ansvarlig overfor én 

tilsynsmyndighed, selvom de befinder sig flere forskellige steder i Europa. Dette skulle forhåbentlig 

gøre det nemmere for virksomhederne at melde et brud på sikkerheden eller hente hjælp omkring dette.  

 

Persondataforordningen blev vedtaget i 2016, hvorfor virksomhederne nu har haft 2 år til at blive klar. 

Undersøgelser foretaget af Deloitte viser dog, at det langt fra er alle virksomheder som er klar til 

forordningen. Undersøgelsen viser at kun 15 % af de adspurgte virksomheder forventer at være fuld 

compliant med forordningen, når den træder i kraft. Virksomhederne svarer, at de endnu ikke har haft tid 

til, at sætte sig ind i forordningen og forstå hvad den betyder for dem. For Virksomheden A har dette 

været tilfældet. For en mindre virksomhed som Virksomhed A, der ikke besidder kompetencerne eller 

mandskab til at sætte sig ind i forordning, er de nød til at forhold sig til de informationer som fx 

Erhvervsstyrelsen sender ud. Her er udfordringen blot, at informationerne er generelle og ikke tilpasset 

den enkelte virksomhed. Det kan derfor stadig være svært, for en mindre virksomhed, at forstå hvad der 

er relevant for dem.  

 

Uafhængig af virksomhedens størrelse kan et compliance værktøj, som præsenteret i opgaven, være med 

til at gøre denne proces nemmere. Det er de færreste virksomheder, som har styr på de indledende 

øvelser, som i bund og grund handler om at få en forståelse af virksomheden og hvor den er på vej hen. 

Ved at få styr på dette, er det nemmere at danne sig et overblik over virksomhedens nuværende 

situation. Hvilke afdelinger er omfatter af persondataforordningen og hvilke processer behandler 

personfølsomme oplysninger. Er det kun de medarbejder, som rent faktisk skal bruge dataene i deres 

arbejde som har adgang, eller skal der ændres i nogle opsætninger eller processer.  

For Virksomhed A opbevares personfølsomt materiale i et arkivskab, som på nuværende tidspunkt ikke 

bliver aflåst. Det betyder, at ikke alene kan deres egne medarbejder få adgang til disse oplysninger, men 

andre virksomheder de deler kontorfællesskab med, kan ligeledes for adgang til dette. Dette er et 

alvorligt brud på sikkerheden, som skal rettes hurtigst muligt. Dette kan dog nemt gøres, ved ikke at 

gøre skabet tilgængelig for alle ved fx en lås.  

 

Andre foranstaltninger kan være mere omfattende. Der skal nemlig også kigges på, hvordan dataene 

bliver præsenteret. Virksomhederne skal sikre at der opnås tilstrækkelig anonymitet, som arbejdet med 

dataene tillader. Det betyder at der skal gøres brug af ID og pseudonym, hvor det er muligt.  

 

Hvor langt virksomhederne er i at forstå deres dataflow, er noget af det, et compliance værktøj kan være 

med til at vise. Når først virksomheden ved, hvor problemerne er, har de nemmere ved at handle på det. 

Hvis vi igen kigger på Virksomhed A. Den ansvarlige hos virksomheden havde svært ved at 

gennemskue, hvordan de var påvirket af persondataforordningen, da de jo ikke handlet med private 

kunder. Først da alle virksomhedens funktioner blev kortlagt, blev det synligt for virksomheden at de 
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behandler personfølsomme oplysninger i forbindelse med håndtering af deres medarbejder. Da 

ansættelse og opsigelse af medarbejder ikke var en hverdagsting, var det ikke det første, som faldt 

medarbejderne ind. Det var først da virksomhedens forskellige processer blev beskrevet, at dette blev 

synliggjort.  

 

Det er derfor vigtigt at virksomhederne følge værktøjet fra start til slut. Der kan være processer som ikke 

gentages hver dag, men kun en sjældent gang imellem.  

 

Udover selve processerne, bliver det for virksomhederne også synligt, hvilke samarbejdspartner de har. 

Det kan være, virksomhederne benytter sig af en cloudløsning eller har outsources dele af deres IT 

system, som nu kræver at der udarbejdes en databehandler aftale.  

 

Hvis virksomhederne ikke føler de kan nå i mål alene, vil der være hjælp af hente hos fx et revision- og 

rådgivningshus som Deloitte. Deloitte hjælper dagligt deres kunder og vil i forbindelse med 

implementering af persondataforordningen også kunne hjælpe. Der udvikles IT systemer, som kan 

hjælpe kunderne i mål. Derudover planlægges der undervisning af medarbejder og DPO’en, hvis man er 

underlagt dette. Ved at benytte et revision- og rådgivningshus som Deloitte, har man mulighed for at 

sparre med en gruppe kompetente medarbejder, som både har stor branche forståelse og som har 

arbejdet med forordningen siden den blev vedtaget i 2016.  

 

Konsekvenserne ved at ikke at overholde persondataforordningen kan for både virksomheder og 

offentlige myndigheder have store økonomiske følger. 

Forordningen åbner op for, at det enkelte medlemsland kan afgøre hvorvidt offentlige instanser skal 

kunne straffes økonomisk. Omfanget af konsekvenserne over for de offentlige myndigheder er endnu 

uklart, da det fremsatte lovforslag vedrørende sanktionsmuligheder stadig er under behandling i 

Folketinget.  

 

Konsekvenser ved ikke at overholde persondataforordningen begrænser sig dog ikke alene til at være 

økonomiske, som en afledt effekt af de økonomiske konsekvenser, kan de administrative bøder være 

begyndelsen på nogen samfundsmæssige konsekvenser.  

 

Det hævede bøde niveau kan ligeledes betyde at det i fremtiden kan blive mindre attraktivt at drive 

forretning fra Europa såfremt myndighederne eksekverer på udstedelsen af bøder. Dette vil højest 

sandsynligt enten afholde koncerner fra at oprette datterselskaber i Europa, eller få allerede etablerede 

forretninger til at forlade Europa.  
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13 Perspektivering 

Da persondataforordningen endnu ikke er trådt i kraft, kan vi kun gisne om hvilken konsekvenser den 

kommer til at få. Vil bøderne få den ønsket effekt og vil vi i Danmark overhovedet se bøder i den 

størrelse?  

 

Sikkerhedsspecialist hos Datatilsyn, Allan Frank, mener ikke at de danske virksomheder skal være 

bange for, at der efter den 25. Maj kommer bøderegn (Dansk Industri 2018). Han oplyser, at datatilsynet 

vil forsøge en pragmatisk tilgang til forordningen og gå i dialog med virksomheden.  

 

Hvad kan konsekvensen blive, hvis den danske tilsynsmyndighed vælger den tilgang, hvis de øvrige 

europæiske tilsynsmyndigheder slår hårdere ned? Vil det blive en fordel at lægge sin virksomhed i 

Danmark, hvis risikoen for store bøder er mindre end i de øvrige medlemslande? Eller vil 

koncernvirksomheder, som har en tilknytning til Danmark, vælge den danske tilsynsmyndighed frem for 

den mest oplagte? 

 

Hvordan kommer det rent praktisk til at foregå? I det danske retsplejesystem er det et grundlæggende 

princip, at bøder af denne karakterer kun kan gives af domstolen (Nyborg & Rørdam 2018). De danske 

myndigheder har altså ikke lov, ifølge den danske retsplejelov, til at agerer som både den dømmende og 

udøvende magt. På nuværende tidspunkt er der ikke kommet en afklaringen på overstående udfordring, i 

forhold til hvordan bøder skal udstedes i Danmark. Mulige løsninger på denne tvist mellem den danske 

retsplejelov og persondataforordningen kunne være, at tilsynsmyndigheden, som på nuværende 

tidspunkt er Datatilsynet, udarbejdet et bødeforlæg, som derefter skal afprøves ved de danske nationale 

domstole. En anden løsning kunne være, at tilsynsmyndigheden politianmelder det givne forhold, 

hvorefter politiet skal oprette en sag hos anklagemyndigheden. Sidst nævnte mulighed, vil være meget 

mere ressource krævende, end første forslag.  

 

Da udvalgte selskabsformer i Danmark, har personlig hæftelse, kan det være relevant for 

virksomhedsejere, at indlede en drøftelse med sin rådgiver, i forhold til afvejning af risikoen. I nogle 

tilfælde, vil det være fordelagtig at omlægge virksomheden til et selskab med begrænset hæftelse.  

 

Som nævnt under konsekvensanalysen, kan der åbnes en diskussion om, hvorvidt det er rimeligt, at 

offentlige virksomheder straffes mildere end private aktører ved samme overtrædelse. Konsekvensen og 

følgerne ved overtrædelse af forordningens bestemmelser rammer den registrerede på samme vis, uagtet 

om overtrædelse er foretaget af en offentlig myndighed eller en privat virksomhed, hvorfor 

bødeforlægget måske skal stå i relief til den registreredes krænkelser.  
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I samme diskussion skal det drøftes, hvem bøderne egentlig bør ramme. I en privat virksomhed, vil det 

være ejerne der rammes af en eventuel bøde. I visse selskabsformer er der dog en begrænset hæftelse, 

som begrænset tabet for de pågældende ejere. Taler vi i stedet om offentlige myndigheder, vil en 

eventuel bøde rammer borgerne, enten i form af forringelse af en ydelse eller nedsatte økonomiske 

ydelser modtaget af staten. Det er derfor relevant at belyse, hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt, 

i forhold til de offentlige myndigheder, at omlægge straffen fra at være økonomisk til i stedet at være 

ansvarspådragende.  

Et forslag kunne være at holde den ansvarlige på området, fx direktør og/eller DPO’en, personlig 

økonomisk ansvarlig, fremfor det er myndigheden og dermed borger der straffes.  

 

I sagen med Kalundborg Kommune, som tidligere omtalt i denne rapport, har det ikke fået nogen 

konsekvenser for de involverede medarbejdere. I sagen, som kan læses hos Datatilsynet, nævnes det, at 

det ikke var første gang, at Kalundborg Kommune fik en anmærkning fra Datatilsynet. Datatilsynet har i 

2 tidligere sager påpeget overfor kommune, at de opstillede sikkerhedsforanstaltninger ikke var 

tilstrækkelige.  

På baggrund af ovenstående sager tegner der sig et mønster, om at det er nødvendigt at holde nogen i 

organisationen personligt ansvarlig, for at tidligere udstedte anmærkninger eksekvereres og 

implementeres i kommunen på tilfredsstillende vis. Det nye lovforslag, som åbner op for at give 

kommunen en økonomisk straf, vil næppe påvirke dette på en positiv måde, da det vil reducerer de 

tilstedeværende ressourcer. Bliver der i stedet indført, at en direktør holdes personlig ansvarlig, er 

sandsynligheden for at der allokeres ressourcer til denne opgave, overvejende stor. Det skal ligeledes 

debatteres, om det er mest hensigtsmæssigt at direktøren straffes økonomisk, eller om det i stedet vil 

være mere effektivt, at udelukke vedkommende fra at være ansvarlig for sådan et område i X antal år, 

idet det vurderes at vedkommende ikke besidder de rette kompetencer, til at varetage en så vigtig 

opgave.  

 

I det første års tid efter persondataforordningen implementering, bliver det interessant at se, hvorledes de 

enkelte medlemslande vælger at fortolke og eksekvere forordningen. Grundprincippet i 

persondataforordningen er, at sanktioner i forbindelse med overtrædelse og lovgivningen på området, 

skulle blive mere strømlignet i det europæiske fællesskab. Det forventes, at de enkelte medlemslande 

danner en form for presedens i deres hjemland, men samtidig er de tvunget til, under hensyn til 

forordningens egentlige formål, at kigge mod de andre medlemslande, for på sigt at danne et fælles 

grundlag.  

 

Det fælles grundlag skal medvirke til, at det ikke bliver fordelagtigt at placerer sin virksomhed i visse 

europæiske medlemsstater frem for andre, da samme overtrædelse straffes ens.  
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