
Sådan kan vi hjælpe dig 

Workshop / Dataanalyse 
Sammen med jer afholder vi en workshop med det formål at udarbejdei en dataanalyse, der 
afdækker alle de grundlæggende elementer, der indgår i persondataforordningen. Vi 
afdækker bl.a. 

● Kortlægning af hvilke persondata I behandler, og hvordan I behandler dem 
● Klassificering af de kortlagte persondata i forhold til om de er følsomme/ikke-

følsomme 
● Vurdering af sikkerhedsforanstaltninger og udarbejdelse af risikovurdering 
● Overblik over hvilket politikker, procedurer, anmeldelser, kontrakter med 

leverandører, ansættelsesaftaler og evt. andet skriftligt materiale, der skal 
produceres 

Denne fase kan gennemføres af jer selv eller vi kan stille en projektleder til rådighed, der 
driver hele processen hos jer. Vores medarbejder sikrer, at hele analysen gennemføres og 
afsluttes. 

Datafortegnelser, retningslinjer m.v. 
På baggrund af dataanalysen kan vi udarbejde den nødvendige dokumentation og de 
retningslinjer, der skal være til stede for at overholde forordningen. Dette omfatter bl.a. 

● Udarbejdelse af datafortegnelser 
● Gennemgang af databehandleraftale - samt overvejelser om, hvorvidt der skal laves 

databehandleraftale med andre end Servicepoint  
● Udarbejdelse af interne retningslinjer 
● Koordinering af andet arbejde som er påkrævet for at overholde forordningen 

Løbende justeringer og rådgivning 
Efterfølgende kan vi yde bistand med det løbende arbejde med at sikre, at I overholder 
kravene til persondataforordningen. I denne fase kan vi bl.a. hjælpe med 

● Årshjul som angiver hvordan overholdelse vedvarende opnås 
● Rådgivning om nye forhold der måtte opstå 
● Kontakt og bistand til datatilsynet, hvis relevant 
● Ajourføring/revidering af dokumentation og politikker 
● Gentagelse af dataanalyse, når det kræves i forhold til forordningen 

Vi kan desuden bistå med udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, politikker og 
analyser. 

IT og jura – få dækket alle sider 
Arbejdet foretages i et samarbejde mellem Vilsgaard Advokater, ved IT advokat Hans Henrik 
Bondegaard og ServicePoint A/S. Den ene med hjemmebane i IT-juraen og den anden solidt 
forankret med mange års erfaring i IT-drift. Vi dækker derfor både den juridiske og den 
tekniske side af arbejdet med persondata. 

Kom på forkant med persondataforordningen 
● Få afdækket både de juridiske og de tekniske sider af jeres arbejde med 

persondata. 



● Vær sikker på at I får al dokumentation på plads. 
● Kom i mål med jeres dokumentation inden forordningen træder i kraft. 
● Få løbende rådgivning og justeringer. 

Interesseret? Kontakt os og hør mere 


