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Nyt i Databeskyttelsesforordningen

● Forpligtelse til selv at opretholde dokumentation for efterlevelse af reglerne 
(compliance) 

● Store bøder for overtrædelse
● Pligt til at orientere ved sikkerhedsbrister
● Styrkelse af de registreredes rettigheder 



Bøder

EUR 10.000.000 eller 2% af global årlig omsætning
● Privacy by design/default
● Databehandleraftaler
● Dokumentation
● Sikkerhed/ underretning om sikkerhedsbrud
● DPO

EUR 20.000.000 eller 4% af global årlig omsætning
● Grundprincipper og behandlingsreglerne
●  Den registreredes rettigheder
● Tredjelandsoverførsler



Behandlingsregler

● Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
● Formålsbegrænsning
● Dataminimering
● Rigtighed
● Opbevaringsbegrænsning
● Integritet og fortrolighed



Ansvar 
Grundprincipper og 
behandlingsregler

Lovlighed

Formålsbegrænsning

Gennemsigtighed

Dataminimering

Kunden/ Dataansvarlig

Sikre, at der findes et 
lovligt 

behandlingsgrundlag, 
f.eks. Kontrakt, samtykke 

eller andet
Ikke benytte oplysninger 

til andre formål

Opfylde oplysningspligt i 
artikel 13 og 14

Ikke indhente og 
registrere flere 

oplysninger end 
nødvendigt

Visma Enterprise/ 
Databehandler

Kun handle på baggrund 
af instruks fra den 

dataansvarlige

Privacy by design and 
default



Ansvar 
Grundprincipper og 
behandlingsregler

Opbevaringsbegrænsnin
g

Integritet og 
fortrolighed

Databehandleraftaler

Kunden/ Dataansvarlig

Sikre, at data ikke 
behandles længere end 

nødvendigt

Sikre tavshedspligt samt 
organisatorisk og teknisk 

sikkerhed
Indgå 

databehandleraftaler med 
databehandlere, der kan 

garantere passende 
sikkerhed og compliance 

med 
databeskyttelsesregler

Visma Enterprise/ 
Databehandler

Bistå med sletteregler- og 
procedurer i systemerne

Sikre tavshedspligt og 
organisatorisk og teknisk 

sikkerhed

Opfylde krav til 
databehandlere, 

sikkerhed, compliance 
med 

databeskyttelsesregler



Ansvar 
Grundprincipper og 
behandlingsregler

Den registreredes 
rettigheder

Passende sikkerhed

Meddele sikkerhedsbrud 
til Datatilsynet (72) 

timer

Dokumentation

Kunden/ Dataansvarlig

Indsigtsret (4 uger)
Ret til ajourføring

Teknisk og organisatorisk 
sikkerhed

Håndtering af 
sikkerhedsbrud

Politikker, procedurer, 
kontroller, der beviser, at 

reglerne overholdes 

Visma Enterprise/ 
Databehandler

Bistå i nødvendigt omfang 
i forhold til indsigtsret

Teknisk og organisatorisk 
sikkerhed

Meddele sikkerhedsbrud 
til den dataansvarlige, 
bistå med håndtering

Bistå den dataansvarlige 
vedr. behandlingen i 

systemerne



Er vi alle fuldkommen klar til 25. maj ?

…Nej ☺


