
HVAD KAN FOCUS ADVOKATER TILBYDE?
 
Focus Advokater tilbyder en kontrol af jeres organi- 
sations arbejde med implementeringen af GDPR.

Et GDPR ComplianceTjek kan fås fra kr. 20.000 og  
vil blive skræddersyet jeres konkrete behov - det 
indleder vi selvfølgelig med en uforpligtende snak.

Et GDPR ComplianceTjek vil typisk bestå af følgende 
grundelementer:

 ▪ Indledende udfyldelse af spørgeskema, der viser os, 
hvordan I har arbejdet med GDPR indtil nu

 ▪ Fysisk møde hos jer med rundvisning, hvor vi vil stille 
opfølgende spørgsmål og foretage en overordnet 
gennemgang af jeres eksisterende dokumentation

 ▪ Herefter udarbejder vi en samlet tjekliste med  
identificerede faldgruber og ikke mindst konkrete 
forslag til lovliggørelse. 

Er I en større organisation, har I særlige behandlings-
aktiviteter, eller ønsker I blot at sikre bedst mulig 
compliance, vil vi anbefale, at kontrollen udvides.

 

Vi anbefaler bl.a. følgende tilvalg:

 ▪ En fuld og grundig gennemgang af jeres  
dokumentation

 ▪ Skriftlig opsamling i compliance rapport med  
gennemarbejdede analyser 

 ▪ Forslag til en detaljeret implementeringsplan  
samt fremadrettet årshjul

 ▪ Skabeloner til brug for lovliggørelse af  
identificerede udfordringer.
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Hvad enten I selv har arbejdet med implementeringen eller har fået ekstern bistand, har det stor værdi at 
få udført en kontrol med henblik på at få bekræftet, hvor I er godt på vej, men samtidig også at få synlig- 
gjort kritiske faldgruber og gaps. På den måde forbereder I jer bedst muligt på henvendelser fra ansatte, 
kunder og samarbejdspartnere samt på besøg fra Datatilsynet.

En ekstern kontrol og ikke mindst dokumentationen heraf er ligeledes en væsentlig del af princippet om 
ansvarlighed i forordningen. Dette princip indebærer netop, at I skal kunne påvise - særligt over for Data-
tilsynet - at I lever op til de persondataretlige regler, og at I løbende følger op på, at det rent faktisk sker i 
praksis.

     

GDPR 
                                                               COMPLIANCETJEK

VI TILBYDER EN TRYKPRØVNING AF JERES GDPR-COMPLIANCE, HERUNDER DEN  
DOKUMENTATION I KAN FREMVISE. UDOVER AT GIVE TRYGHED TIL LEDELSEN, VIL  
EN KONTROL AF JERES ARBEJDE MED DATABESKYTTELSE OGSÅ MINDSKE RISIKOEN 
FOR PÅTEGNINGER I ÅRSRAPPORTEN OG IKKE MINDST RISIKOEN FOR BØDER FRA  
DATATILSYNET.


