
Hvad går forordningen ud på
Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Efter denne dato kan virksomheder og offentlige myndigheder/insti-
tutioner tildeles endog meget store bøder på op til 4% af virksomhedens/organisationens globale omsætning: 

• Hvis ikke de grundlæggende persondataprincipper overholdes 

• Hvis ikke de registreredes rettigheder overholdes

– Der kan også gives bøder, hvis der sker ulovlige overførsler til tredje lande eller påbud ikke efterleves.

Grundlæggende har reglerne altid været gældende, men nu får de en anden betydning og principperne udvides på følgende 
måde: 

1. Persondata skal behandles lovligt, rimeligt og med gennemsigtighed 

2.  Behandling af persondata skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål

3.  Persondata skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til det som er nødvendigt i forhold til formålet

4.  Persondata må ikke beholdes i længere tid end nødvendigt af hensyn til det/de saglige formål

5. Krav om datasikkerhed

Der stilles også krav om at myndigheder samt at virksomheder skal have en Data Protection Officer, hvis persondata udgør en 
kerneaktivitet eller der sker omfattende behandling af persondata.

Hvordan kan CDM hjælpe
CDM har arbejdet med persondata og dataprocesser i over 30 år for nogle af de største virksomheder i Norden i forbindelse 
med implementering af store, komplekse CRM-systemer med omfattende integrationer. Så vi ved hvad det kræver for at få 
styr på data. 

CDM arbejder ud fra følgende fem-trins arbejdsmodel med assistance af ledende advokatvirksomheder på området som f.eks. 
advokatfirmaet Plesner eller jeres virksomheds eget advokatfirma eller in-house jurister. 

Få styr på persondataforordningen  

 

Hvad går forordningen ud på 

Persondata forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Efter denne dato kan virksomheder og Offentlige 
myndigheder/institutioner tildeles endog meget store bøder på op til 4% af virksomhedens/organisationens 
globale omsætning:  

• Hvis de grundlæggende persondata principper ikke overholdes  
• Hvis ikke de registreredes rettigheder overholdes 

(Der kan også i faldes bøde hvis der sker ulovlige overførsler til tredje lande eller der ikke sker efterlevelse af 
påbud) 

Grundlæggende har reglerne altid været gældende men nu får de en anden betydning og principperne 
udvides på følgende måde:  

1. Persondata ikke behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtighed  
2. Behandling af persondata skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål 
3. Persondata skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til det som er nødvendigt i forhold til 

formålet 
4. Persondata må ikke behandles i længere tid end nødvendigt af hensyn til det/de saglige formål 
5. Krav om datasikkerhed 

Der stilles også krav om at myndigheder og også virksomheder skal have en Data Protection officer hvis 
persondata udgør en kerne aktivitet eller der sker omfattende behandling af persondata 

Hvordan kan CDM hjælpe 

CDM har arbejdet med persondata og data processer i over 30 år for nogle af de største 
virksomheder i Norden i forbindelse med implementering af store komplekse CRM systemer med 
omfattende integrationer. Så vi ved lidt om hvad det kræver at få styr på data.  
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CDM kan således hjælpe med hele processen og/eller enkelte trin i processen så som f.eks. Data 
Management, organisering og træning hvor vi har en særlig spids kompetence.  
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Som myndighed og organisation skal man have styr på 3 hovedområder efter vores opfattelse:  

1. Data arkitektur mht. hvor data skabes, hvor de ligger, data flow også på tværs af systemer 
og hvem som har ansvar for hvilke data. Ikke mindst fremadrettet  

2. Regler og processer mht. hvem der må se hvilke data, hvem som er ansvarlig for hvilke 
data, hvem som må slette data og oprette data i hvilke systemer 
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Hvad der kræves
Som myndighed og organisation skal man især have styr på tre hovedområder: 

1. Dataarkitektur mht. hvor data skabes, hvor de ligger, dataflow – også på tværs af systemer –  og hvem som har ansvar for 
hvilke data. Ikke mindst fremadrettet 

2. Regler og processer mht. hvem der må se hvilke data, hvem som er ansvarlig for hvilke data, hvem som må slette og 
oprette data i hvilke systemer

3. Organisering mht. databaseadministratorer, systemadministratorer, superbrugere og ikke mindst krav til uddannelse3. Organisering mht. database administratorer, system administratorer, superbrugere og ikke 
mindst krav til uddannelse 
 

 

Data sletning  

En særlig problematik kan hurtigt blive relevant i forbindelse med data oprydning. Nemlig hvordan 
data kan slettes og i givet fald konsekvenserne af dette. Det lyder enkelt men er det sjældent.  

Hele systemer kan faktisk ophøre med at fungere hvis specifikke datafelter pludselig forsvinder 
hvilket en hver IT afdeling givetvis kan nikke genkendende til. Her har CDM en hvis erfaring med 
forskellige tilgange så som f.eks. ikke at slette data i førsteomgang men overføre dem til en 
papirkurv for at se om systemet fungere efter at data er fjernet, at fjerne data så de ikke er 
identificerbare osv.  
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