
Ansvarlighedsprincippet: GDPR i den daglige drift
Deepdive webinar den 15.12.2020



To timer om én sætning…?

”Den dataansvarlige er ansvarlig for og  skal kunne påvise, 
at stk. 1 overholdes (»ansvarlighed«).”
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GDPR art. 5, stk. 2



Ansvarlighedsprincippet er ”noget mere” end konkrete krav i GDPR
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Materielle krav i GDPR Ansvarlighed
Generelle principper

DAGENS EMNE

Hvad dækker ”ansvarlighedsprincippet” over, 

og hvordan efterlever man det i den daglige drift?

Behandlingsgrundlag

Oplysningspligt 

Henvendelser fra registrerede

Profilering og automatiserede afgørelser

Databehandlere og fælles dataansvar

Fortegnelser

Sikkerhed 

Databrud

Konsekvensanalyse/DPIA

Databeskyttelsesrådgiver/DPO

3. lands overførsler 



Ansvarlighedsprincippet og Data Protection by Design: 
”GDPR’s sleeping giants”

Kl. 15.05 Ansvarlighedsprincippet og Data Protection by Design (v. Jesper Løffler Nielsen)
 Princippernes baggrund, indhold og fortolkning

Kl. 15.35 Ansvarlighed i praksis (v. Helene Arensbak Mørk)
 Det danske og andre datatilsyns anvendelse og håndhævelse af ansvarlighedsprincippet samt 

heraf følgende anbefalinger til praktisk efterlevelse

Kl. 16.00 Dokumentation ved hjælp af adfærdskodekser, certificeringer og standarder (v. Jesper Krag )
 Hvor er der hjælp at hente ift. at efterleve ansvarlighedsprincippet?

kl. 16.20 Hvordan arbejder Focus Advokater P/S med ansvarlighed og Data Protection by Design? 
(v. Stefan Juvald Stade)
 Praktisk case på overgangen fra ”GDPR-projekt” til ”løbende drift” 

samt konkrete eksempler på dokumentation og værktøjer

Kl. 16.50 Afrunding og afsluttende spørgsmål
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Forventningsafstemning 

 Mange har været utilfredse med GDPR, herunder vanskeligheden ved at få klare svar

 Mange mener, at EU har har skudt sig selv i foden ved at stille så strenge krav

 Det bliver lidt nørdet (særligt i starten)

 De færreste deltagere vil kunne sige, at de lever op til alle de krav, vi kommer 
omkring i dag 
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FOCUS’ vejledninger om GDPR i den løbende drift

 Vejledning til den GDPR-ansvarlige (den dybdegående til fagnørden)

 Vejledning til HR-afdelingen (GDPR-compliance ift. rekruttering og personaleadministration)

 Vejledning til IT-afdelingen (fokus på IT-sikkerhed, databrud, databehandlere, sletning mv)

 GDPR – Kort & Godt (den korte guide til dine ikke-så-GDPR-kyndige kolleger, fx fra marketing, 

økonomi, salg mv.)

 Det hurtige overblik til ledelsen (to sider om, hvorfor GDPR bør prioriteres)

så send en mail til Helene på hm@focus-advokater.dk efter webinaret! 
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HVIS MAN 
ØNSKER EN KOPI

mailto:hm@focus-advokater.dk


ANSVARLIGHEDSPRINCIPPET
& 

DATA PROTECTION BY DESIGN
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Jesper Løffler Nielsen

Forskning og undervisning
 Erhvervs-PhD i IT-ret (2013 – 2016)
 Ekstern lektor i IT-ret, Persondataret mv. (2010 -)
 (Med)forfatter på bl.a. fem UfR-artikler indenfor IT-ret og 

databeskyttelse
 Medforfatter til bogen Dansk Persondataret

Mail: jln@focus-advokater.dk / Tlf.: 6314 4511 

Andet 
 Ekstern DPO 
 Medstifter af Persondataretligt Netværk Syddanmark
 Medlem af bestyrelsen for IDA Databeskyttelse  
 Blog om Tech & Jura på www.version2.dk
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Profil
 Certificeret IT-advokat
 Associeret partner - Ansvarlig for Focus Advokaters TechTeam
 Rådgiver om GDPR, IT-kontrakter, cybersikkerhed samt juridiske aspekter ved nye teknologier 
 Ansvarlig for Focus’ digitale transformation og kommercialisering af digitale tjenester (LegalTech)

http://www.version2.dk/


Eksempler på blog-indlæg af relevans for dagens emne

 Er vi på vej mod en "EU-cloud"? (26/11 2020)

 Kære justitsminister: Hvordan skal vi fastholde vores digitale førerposition med et udsultet Datatilsyn? (28/10 2020)

 Schrems II - En opfølgning (8/9 2020)

 Schrems II i et IT-retligt perspektiv: Når jurister forsøger at sætte landegrænser på internettet (4/8 2020)

 Er GDPR en med- eller modspiller for digitaliseringen? (26/5 2020)

9

https://www.version2.dk/blog/vi-paa-vej-mod-eu-cloud-1091665
https://www.version2.dk/blog/kaere-justitsminister-hvordan-skal-vi-fastholde-vores-digitale-foererposition-med-udsultet
https://www.version2.dk/blog/schrems-ii-opfoelgning-1091179
https://www.version2.dk/blog/schrems-ii-it-retligt-perspektiv-naar-jurister-forsoeger-at-saette-landegraenser-paa
https://www.version2.dk/blog/blog-gdpr-med-eller-modspiller-digitaliseringen-1090650


Hovedprincippet

GDPR art. 5, stk. 2

”Den dataansvarlige er ansvarlig for og 
skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes 
(»ansvarlighed«).”

1995-Direktivets artikel 6(2)

”Det påhviler den registeransvarlige at 
sikre, at bestemmelserne i stk. 1 
overholdes.”
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Ansvarlighedsprincippet – Et paradigmeskifte 

”The concept of accountability lies at the root of the new approach to compliance demanded 
by GDPR. It is crucial for controllers to take active responsibility for ensuring compliance and 
develop accountability culture at all levels of their organisation…

Finally, the accountabilty principle is an international concept, based on powerful examples of 
law and best practice in jurisdictions across the globe…”
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Kilde: The EU General Data Protection Regulation – A commentary, 2020 (Kuner, red. m.fl.)



Princippets rødder:
WP 173
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Ansvarlighed

”EU  data protection principles and obligations are often insufficiently reflected in concrete internal measures and 
practices…

In  particular,  this  Opinion  puts  forward a concrete proposal for a principle on accountability which would 
require data  controllers  to  put  in  place  appropriate  and  effective  measures to  ensure  that  the  principles  
and  obligations  set  out  in  the  Directive  are  complied  with  and  to  demonstrate so to supervisory authorities 
upon request. 

This should contribute to moving data protection from ‘theory to practice’ as well as helping data protection 
authorities in their supervision and enforcement tasks”…
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Princippets rødder: WP 173



Ansvarlighed

The  Article  29  Working  Party  considers  that  common  accountability  measures  may include the 
following non-exhaustive list:   
 Establishment  of  internal  procedures  prior  to  the  creation  of  new  personal  data processing operations (internal 

review, assessment, etc); 
 Setting up written and binding data protection policies to be considered and applied  to  new  data  processing  

operations  (e.g.,  compliance  with  data  quality, notice, security principles, access, etc), which should be available to 
data subjects.

 Mapping of procedures to ensure proper identification of all data processing operations and maintenance of an 
inventory of data processing operations, 

 Appointment   of   a   data protection   officer   and   other   individuals   with   responsibility for data protection,
 Offering  adequate  data  protection,  training  and  education to  staff  members…
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Princippets rødder: WP 173

(FORTSÆTTES)



Ansvarlighed

The  Article  29  Working  Party  considers  that  common  accountability  measures  may include the following non-
exhaustive list:   
 … 
 Setting up of procedures to manage access, correction and deletion requests which should be transparent to data 

subjects; 
 Establishment of an internal complaints handling mechanism; 
 Setting up internal procedures for the effective management and reporting of security breaches; 
 Performance of privacy impact assessments in specific circumstances;
 Implementation and supervision of verification procedures to ensure that all the measures not only exist on paper but 

that they are implemented and work in practice (internal or external audits, etc). 
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Princippets rødder: WP 173



Ansvarlighed

“In sum, the new provision does not aim at subjecting data controllers to new principles 
but rather at ensuring de facto, effective compliance with existing ones.”
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Princippets rødder: WP 173



Hovedprincippet

GDPR art. 5, stk. 1

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

GDPR art. 5, stk. 2

”Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal 
kunne påvise, at stk. 1 overholdes 
(»ansvarlighed«).”
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Ansvarlighed: Et internationalt princip

The Madrid Resolution (ICDPPC 2009)

 “Point 11: Accountability principle”

OECD Privacy Guidelines (2013)

 “Part three: Implementing accountability”

Visse nationale regler med ansvarlighedselementer

 Fx den nu ophævede Sikkerhedsbekendtgørelse (“Den dataansvarlige myndighed skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger i myndigheden til uddybning af de regler, der fremgår af denne bekendtgørelse.”)

 Fx de tidligere persondataregler i Norge (§ 14 om “Intern kontroll”)

 GDPR er første eksempel på et bredt, lovreguleret krav om “ansvarlighed”
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Princippets implementering i forordningen

• Artikel 5, stk. 2 (hovedprincippet)

• Artikel 24 (den dataansvarliges forpligtelser)

• Artikel 25 (Data Protection by Design/Default)

• Artikel 30 (fortegnelser) 

• Artikel 37-39 (databeskyttelsesrådgiver)

• Artikel 40-43 (adfærdskodekser og certificeringer)
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Artikel 24 - Den dataansvarliges ansvar

20

1. Under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng 
og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at 
behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om 
nødvendigt revideres og ajourføres.

2. Hvis det står i rimeligt forhold til behandlingsaktiviteter, skal de foranstaltninger, 
der er omhandlet i stk. 1, omfatte den dataansvarliges implementering af passende 
databeskyttelsespolitikker.

3. Overholdelse af godkendte adfærdskodekser som omhandlet i artikel 40 eller 
godkendte certificeringsmekanismer som omhandlet i artikel 42 kan bruges som et 
element til at påvise overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser.

 Risikobaseret tilgang til 
GDPR-compliance

 Dokumentation

 Opfølgning og ajourføring

 Evt. interne politikker og 
procedurer

 Relevante certifikater eller 
adfærdskodekser?



Et konkret eksempel 

Kobling mellem konkrete krav og ansvarlighed
 Konkret krav: 

– Du skal have et lovligt overførselsgrundlag ved 
overførsler ud af EU, jf. art. 44-50

– Fx EU-Kommissionens standardklausuler

 Yderligere krav ift. ansvarlighed:

21



Artikel 25 - Data Protection by Design/Default (DPbDD) 

Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger

1. ”…gennemfører den dataansvarlige både på tidspunktet for fastlæggelse 
af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen passende 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger….”

2.   ”Den dataansvarlige gennemfører passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun 
personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikt formål med behandlingen, 
behandles….”
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 Databeskyttelse tænkes ind 
fra starten

 Standardindstillingerne skal give 
mest mulig databeskyttelse



Stigende fokus på DPbDD hos EU’s myndigheder
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Myndighed Bemærkninger Tidspunkt for 
offentliggørelse

Norske datatilsyn (Datatilsynet) Skrevet med og til udviklere 2017

Datatilsynet, Justitsministeriet 
og Digitaliseringsstyrelsen

Vejledning om sikkerhed, med et afsnit om art. 25 2018

European Data Protection 
Supervisor

Fokus på EU myndighedernes egen efterlevelse 2018

Spanske datatilsyn (AEPD) Ret omfattende og praktisk orienteret 2019

Fransk datatilsyn (CNIL) Skrevet med og til udviklere – og lagt op på GitHub 2020

Europæiske
Databeskyttelsesråd (EDPB)

Officiel vejledning fra alle 27 datatilsyn – høj retskildeværdi! 20.10.2020



Data Protection by Design/Default (DPdDD) 

Gælder DPbDD også for gamle systemer?
 Datatilsynet (2018): “Forordningen kræver ikke, at ældre allerede eksisterende systemer 

skal re-designes… Hvis det konstateres, at it-systemet ikke opfylder kravene i andre af 
forordningens bestemmelser – såsom artikel 32 om behandlingssikkerhed eller principperne 
for behandling af personoplysning i artikel 5 – vil dette kræve, at systemet ændres, eller at 
yderligere organisatoriske foranstaltninger gennemføres efter den 25. maj 2018.”

 EDPB (2020): “Existing legacy systems are under the same DPbDD-obligations as new 
systems. If legacy systems do not already comply with DPbDD, and changes cannot be made 
to comply with the obligations, then the legacy system simply does not meet GDPR-
obligations and cannot be used to process personal data.”
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Data Protection by Design/Default (DPdDD)  

Mere viden 

 IDA webinar afholdt d. 17/11– link til optagelse og/eller slides kan fremsendes pr. mail

 Flere webinarer om emnet i støbeskeen primo 2021

 Focus Advokater ved at starte et netværk op med deltagelse af softwarevirksomheder, 

hvor formålet er at sparre om leverandørsiden af DPbDD.

I øvrigt  Stefan uddyber senere, hvordan Focus Advokater (forsøger at) efterleve DPbDD i praksis!
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Løbende drift vs. nye aktiviteter
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Ansvarlighed Design/Default

Regler Artikel 24 Artikel 25

Hvornår? Hele tiden 
(status quo)

Primært relevant ved nye processer, 
systemer eller videreudvikling af software

(fravigelse af status quo)

Risikovurderinger Krav om løbende opfølgning og 
ajourføring af risikovurderinger Grundlaget for DPbDD 

Konsekvensanalyse? N/A 
(kun et lovkrav ved nye processer)

Hvis den indledende risikovurdering 
viser en høj risiko

Krav om dokumentation Ja Ja



Kan man få bøde for manglende ”ansvarlighed”?
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 Artikel 5, inklusive stk. 2, er underlagt den høje bøderamme (euro 20 mio./4 % omsætning)

 Artikel 29-gruppen fremhævede da også nødvendigheden af effektive sanktioner for at ”motivere” til 
ansvarlighed, jf. WP 173 (fra 2010):

Helene uddyber senere datatilsynenes praksis på området!

“The proposed system can only work if data protection authorities are endowed with meaningful powers of sanction. 
In particular, when and if data controllers fail to fulfil the accountability principle, there is a need for meaningful 
sanctions.” 

“For example, it should be punishable if a data controller does not honour the representations it made in binding 
internal policies. Obviously, this is in addition to the actual infringement of substantive data protection principles”



Proportionalitet ift. ansvarlighedsprincippet
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Faktorer Skærpede krav Lempede krav
Myndighed, virksomhed 
eller forening

Myndigheder Virksomheder og foreninger 

B2B/B2C B2C B2B

Størrelse på organisation Myndigheder og større virksomheder Startups, mindre foreninger mv 

Mængden af data Mange personoplysninger Få personoplysninger

Karakteren af data Følsomme/fortrolige oplysninger Primært behandling af ”almindelige” 
oplysninger

Antal årlige databrud
og henvendelser

Mere end 10 Under 5

Anvendte teknologier Omfattende brug af cloud, big data, AI mv. Bruger alene få og gængse IT-systemer

Branche- /sektorkrav 
eller standarder?

Eksempelvis forsyningsvirksomheder 
eller den finansielle sektor

Eksempelvis produktionsvirksomheder



Opsummering 
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Materielle krav i GDPR Ansvarlighed
Generelle principper

• Proaktiv efterlevelse af forordningens krav

• Implementering af passende foranstaltninger (baseret på en risikovurdering)

• Ledelsesforankring og klar ansvarsfordeling 

• Awareness og uddannelse

• Evt. efterleve standarder, adfærdskodekser og/eller blive certificeret 

• Løbende intern/ekstern opfølgning og kontroller

• Data Protection by Design/Default = Tænk Ansvarlighed allerede inden nye 

processer iværksættes/nye systemer tages i brug

• Dokumentation!

Behandlingsgrundlag

Oplysningspligt 

Henvendelser fra registrerede

Profilering og automatiserede afgørelser

Databehandlere og fælles dataansvar

Fortegnelser

Sikkerhed 

Databrud

Konsekvensanalyse/DPIA

Databeskyttelsesrådgiver/DPO

3. lands overførsler 
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Ansvarlighed i praksis
v/ advokat Helene Arensbak Mørk



Helene Arensbak Mørk

Undervisning og udgivelser
 Ekstern lektor i Persondataret på SDU
 ”Persondatasikkerhed ved tilbudspligt”,

Danske Udlejere, september 2020 
 Medforfatter til bogen Dansk Persondataret

Mail: hm@focus-advokater.dk / Tlf.: 6314 4502

Anden erfaring
 Ansat i Odense Kommune og del af arbejdsgrupper til 

implementering af GDPR (2017-2018)
 Anklagerfuldmægtig (2015-2017)
 Ansat i Datatilsynet (2013-2015)
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Profil
 Advokat - GDPR-ansvarlig i Focus Advokaters TechTeam
 Rådgiver om GDPR, generel databeskyttelse, online markedsføring, permissions, mv.
 Ansvarlig for GDPR NYT - TechTeamets nyhedsbrev om databeskyttelse og IT-sikkerhed

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/juridisk+institut/forskning+-+ny/open_access_filer
https://www.focus-advokater.dk/forretningsomraader/specialjura/persondata-gdpr/gdpr-nyt/
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ANSVARLIGHED
I PRAKSIS

Tilsynspraksis

Praktisk 
håndtering i 

organisationen



Ansvarlighedsprincippet med Datatilsynets egne ord 
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Fra oplæg om Datatilsynets tilsyn på Databeskyttelsesdagen den 24.1.2019, v/ tidl. kontorchef Jesper Husmer Vang 



Eksempel: Sletning

Princippet om opbevaringsbegrænsning (art. 5, stk. 1, litra e)

”Personoplysninger skal… opbevares på en sådan måde, at det ikke er 

muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er 

nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger 

behandles… (»opbevaringsbegrænsning«)”

= Alle personoplysninger skal have en (saglig og dokumenteret) udløbsdato. 
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Men hvad kræver 

Datatilsynet i praksis, 

når kravet om sletning 

kombineres med 

ansvarlighedsprincippet?
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Kilde: Oplæg om Datatilsynets tilsyn på Databeskyttelsesdagen den 24.1.2019 v/ tidl. kontorchef Jesper Husmer Vang 



Tilsyn med Taxa 4x35 

9 mio. personhenførbare taxature var blevet gemt uden et sagligt formål
 Havde sat systemet op til løbende sletning af navn efter 2 år, men ikke telefonnummer  Ikke tilstrækkelig 

anonymisering (= unødvendig opbevaring i 5 år) Politianmeldt med indstilling til bøde på kr. 1,2 mio.

Alvorlig kritik af følgende forhold:
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»Det er Datatilsynets opfattelse, at Taxa - idet der fra Taxas side af flere omgange har været uklarhed om, 
med hvilken hjemmel kunders telefonnummer er blevet behandlet i DDS Pathfinder ikke har levet op til 
kravene om ansvarlighed efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra b«

»Det er Datatilsynets opfattelse, at Taxa ikke har levet op til kravene i artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, 
litra e, idet Taxa ikke har dokumenteret virksomhedens procedurer for opfølgning på sletning, håndtering af 
genindlæsning af tidligere slettede personoplysninger ved ibrugtagning af backup, og idet Taxas logning over 
foretagne sletninger har været utilstrækkelig«



Tilsyn med IDdesign

Manglende sletning af ca. 385.000 kunders personoplysninger
 Havde bl.a. behandlet personoplysninger (navn, adresse, tlf.nr., mail og købshistorik) i en længere periode 

end nødvendigt til de formål, hvortil de blev behandlet  Politianmeldt med indstilling til bøde på kr. 1,5 mio.

Alvorlig kritik af følgende forhold:
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»Som nævnt har IDdesign oplyst, at virksomheden ikke har fastlagt frister for sletning af personoplysninger i 
AX 2.5, og i øvrigt aldrig har foretaget sletning af personoplysninger i systemet. At tage stilling til hvornår de 
indsamlede og registrerede personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de behandles, og 
dermed hvornår oplysningerne skal slettes fra systemerne, er det første og mest basale skridt mod at etablere 
korrekte og velfungerende procedurer for sletning af personoplysninger.

Det er derfor Datatilsynets opfattelse, at IDdesign ikke har levet op til kravene i databeskyttelsesforordningens 
artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra e, idet IDdesign ikke har fastlagt og dokumenteret frister for sletning af 
personoplysninger i AX 2.5«



Tilsyn med IDdesign

Yderligere om sletteprocedurer:
 IDdesign oplyste, at

– Der blev foretaget manuel sletning ud fra fastlagte slettefrister
– Der blev foretaget månedlig dobbelttjek af, at sletning faktisk var sket

Men fik alligevel alvorlig kritik…
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»Adspurgt […], har IDdesign i forhold til [HR-systemer] oplyst, at der ikke findes nedskrevne procedurer for opfølg-
ning på sletning af personoplysninger, men at der er tale om faste processer, som skal indskrives i de eksisterende 
procedurer. For at leve op til sine forpligtelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 
1, litra e, skal den dataansvarlige fastlægge og dokumentere procedurer for opfølgning på, at sletning af person-
oplysninger er foretaget korrekt og som forventet«



Tilsyn med Vodafone (Italien)

Ulovlig behandling af personoplysninger om flere millioner brugere til markedsføring 
 bøde på over EUR 12 mio.

Uanmodede telefonopkald fra Vodafone og selskabets salgsnetværk mhp. 
markedsføring af telefon- og internetydelser
 Overtrædelse af GDPR art. 5, stk. 2, jf. stk. 1, litra a (”lovlighed”)

– Kunne ikke dokumentere lovligt samtykke 

 Overtrædelse af GDPR art. 25
– Manglende databeskyttelse i IT-systemer – utilstrækkelige kontroller til at sikre, 

at de registrerede alene blev kontaktet, hvis der forelå lovligt samtykke
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Gør brug af Datatilsynets spørgeskemaer

Offentliggjorte spørgeskemaer fra tilsyn:
 Autorisation af medarbejdere
 Databrud hos offentlige myndigheder og private virksomheder
 Kryptering af e-mails
 DPO tilsyn – private virksomheder og offentlige myndigheder
 Behandlingshjemmel og sikkerhed
 Retshåndhævelse
 Sletning
 Opbevaring af oplysninger fra rekruttering
 Kontrolforanstaltninger omkring oplysningspligten
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Trykprøvning af ansvarlighed og påkrævet dokumentation

https://www.datatilsynet.dk/media/7820/spoergeskema-vedr-autorisation-af-medarbejdere.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7821/spoergeskema-vedr-brud-paa-persondatasikkerheden-hos-offentlige-myndigheder-og-private-virksomheder.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7822/spoergeskema-vedr-kryptering.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7811/oplysningsskema-private-virksomheder-dpo-tilsyn.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7824/oplysningsskema-offentlige-myndigheder-dpo-tilsyn.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7827/skema-til-oplysningsindsamling-behandlingshjemmel-og-sikkerhed.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7828/spoergeskema-retshaandhaevelse.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7829/spoergeskema-sletning.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7833/spoergsmaal-vedr-sletning-af-oplysninger-fra-rekrutteringsforloeb.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7832/spoergsmaal-vedr-kontrolforanstaltninger-omkring-oplysningspligten.pdf


Andre spørgsmål fra Datatilsynets skriftlige tilsyn
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Gennemgår (og opdaterer) organisationen 
periodisk informationssikkerhedspolitikken 
med henblik på at sikre, at den er retvisende 
og aktuel i relation til organisationens forhold?

Kontrollerer organisationen periodisk, at sikker-
heden i organisationen er i overensstemmelse med 
informationssikkerheds-politikken og andre interne 
sikkerhedsregler (revision/audit/kontroller)?

Har organisationen udarbejdet procedurer for 
håndtering af brud på persondatasikkerheden?

Foretager organisationen en periodisk 
gennemgang af en eventuelt oversigt over 
brud med henblik på at vurdere, om særlige 
typer af brud kan undgås i fremtiden?

Har organisationen inden for 
det seneste år foretaget test
af backup-løsninger?

Har organisationen taget 
stilling til, hvem der har 
ansvaret for, at it-systemer 
og it-driften genetableres i 
tilfælde af nedbrud?

Har øverste ledelse godkendt planer eller
procedurer for genetablering af it-drift?

Foretager organisationen periodiske test af planer 
eller procedurer, der knytter sig til organisationens 
beredskab, herunder særligt procedurer for 
genetablering af it-drift og opretholdelse af kritiske 
forretningsopgaver uden sædvanlig it-understøttelse?



HVAD GØR MAN SÅ I PRAKSIS?
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”Opgaven med at integrere og forankre robust persondatabeskyttelse 
og effektiv behandlingssikkerhed i den daglige opgaveløsning er nok den 

sværeste og mest tidskrævende i hele GDPR-implementeringen”.

Kilde: Birgitte Kofod Olsen ”Håndbog i Dataansvarlighed”



Ansvarlighed og databeskyttelse i praksis

 Fastsæt ambitionsniveauet
– Hvordan er I omfattet af kravene?
– Kan I stå på mål for jeres efterlevelse af dem?

 Opbyg GDPR-organisationen 
– Hav en klar ansvarsfordeling 
– HUSK ledelsesforankringen

 Passende databeskyttelsespolitikker 
– Dokumenterer, hvad I har gjort for at leve op 

til reglerne, og hvem der har ansvaret for hvad
– Indarbejd de nye retningslinjer og adfærdskodekser 

i hele organisationen 
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 Intern persondatapolitik
 IT-sikkerhedspolitik og 

beredskabsplan
 Procedure for indhentelse 

af samtykker
 Procedure for håndtering af 

henvendelser fra registrerede 

EKSEMPLER



Ansvarlighed og databeskyttelse i praksis

 Løbende risikovurderinger 
– Tag løbende stilling til, hvad der er 

”passende” i organisationen
– Vurder om sikkerhedsniveauet fortsat 

er effektivt og tilstrækkeligt

 Awareness og uddannelse 
– Politikker og procedurer skal ud 

og leve i organisationen 
– Alle medarbejdere skal vide, hvilke 

krav der stilles til dem og skal løbende 
uddannes

– Giver hændelser anledning til nye 
awarenesstiltag?

 Data Protection by Design
– Tænk databeskyttelse ind i nye systemer 

og processer

 Løbende opfølgninger og kontroller
– Efterleves de udarbejdede politikker og 

procedurer?
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VÆRKTØJER TIL AT DOKUMENTERE 
LØBENDE OPFØLGNINGER OG KONTROLLER
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Eksempel på et typisk årshjul
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Ekstern revision/audit/kontrol

Dokumentér ansvarlighed
 Periodisk kontrol af sin evne til 

at påvise efterlevelse af GDPR
 Udgør dokumentation til 

Datatilsynet 
 Afrapportering til ledelse, investorer, 

kunder og andre interessenter
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 Årlig opfølgning
 f.eks. ifm. afrapportering til bestyrelsen

 Trykprøvning af eksisterende dokumentation 
 f.eks. med udgangspunkt i spørgeskemaer fra Datatilsynet

 Skriftlig afrapportering
 f.eks. i form af konkrete anbefalinger og/eller en formel rapport

EKSEMPLER



ICO’s ”Accountability Framework”
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LINK

https://ico.org.uk/for-organisations/accountability-framework/


ICO’s ”Accountability Framework”
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Består af tre hovedelementer:
 En vejledning (97 sider)
 “Accountability self-assessment” 

(online spørgeskema  éngangsrapport)
 “Accountability tracker” 

(dynamisk)

Særligt om trackeren
 Excel ark med 10 input faner  
 Responsivt “dashboard”, der giver overblik over status 
 Tager tid at udfylde, men er et godt arbejdsredskab!

1. Leadership and oversight
2. Policies and procedures
3. Training and awareness
4. Individuals’ rights
5. Transparency 
6. Records of processing and lawful basis
7. Contracts and data sharing
8. Risks and data protection impact 

assessments
9. Records management and security
10. Breach response and monitoring
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Adfærdskodekser, certificeringer og 
standarder til påvisning af ansvarlighed
v/ advokatfuldmægtig Jesper Krag



Jesper Krag

Profil
 Advokatfuldmægtig – del af Focus Advokaters TechTeam
 Specialiseret inden for GDPR, herunder inden for risikostyring, databehandlere og sikkerhed samt IT-ret; 

særligt rådgivning om nye teknologier, cybersikkerhed, software og droner

Uddannelse
 Uddannet cand.merc.jur. (2018) og cand.jur. (2020)
 Skrevet speciale om GDPR’s risikobaserede tilgang 

og sikkerhedskrav, samt databeskyttelse for 
droneaktiviteter

Mail: jkr@focus-advokater.dk / Tlf.: 6314 4522 

Andet
 Medlem af Persondataretligt Netværk Syddanmark
 Gennemført omfattende GDPR-projekt med 

dronevirksomhed mht. lovliggørelse af 
kommercielle droneaktiviteter
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Hvad kan bidrage til dokumentation?

 GDPR lægger op til, at navnlig ”adfærdskodekser”, ”certificeringer” og 
”mærkningsordninger” i visse tilfælde kan bruges som et element til at påvise 
efterlevelse af kravene

 Herudover findes der de væsentligt mere udbredte og kendte internationale 
standarder
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Standarder

 Der findes et hav af særligt internationale standarder, der fastlægger forskellige 
krav inden for en lang række områder

 GDPR nævner ikke direkte brugen af standarder som element til at påvise 
ansvarlighed, men det gør en række vejledninger. 
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”[ISO 27001] kan […] anvendes som et hjælpemiddel i din organisation i forbindelse med dit
arbejde med at opfylde kravene i forordningens artikel 32 til behandlingssikkerhed.” 

Kilde: Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed (jun. 2018), s. 8

https://www.datatilsynet.dk/Media/7/C/Behandlingssikkerhed%20og%20databeskyttelse%20gennem%20design%20og%20standardindstillinger%20(2).pdf


Standarder, som relaterer sig til databeskyttelse 
(ikke udtømmende)

Generelle standarder 
 Informationssikkerhed (ISO 27001)
 Kontroller med sikkerhed (ISO 27002)
 Udvidelse vedr. privacy (ISO 27701)
 Privacy by design/default (ISO 27550)
 Risikovurdering/PIA (ISO 29134)
 Privatlivsrammeværk (ISO 29100)

Teknologispecifikke standarder
 Sikkerhed i cloudtjenester (ISO 27017)
 Databeskyttelse i off. cloud (ISO 27018)
 Gennemsigtighed ved AI (SD/PAS 2500-1)
 AI beslutningsstøtte (off.) (SD/PAS 2500-2)
 Operationelle droneprocedurer (ISO 21384-3) 
 Cybersikkerhed for IoT (ETSI EN 303 645)
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ISO 27001 og ISO 27701

ISO 27001 ISO 27701
Vedtagelse og udbredelse 2005 (som international standard) 2019

Formål med standarden Ledelsessystem til informationssikkerhed Udvidelse af ISO 27001 og 27002 til at 
omfatte privatlivsbeskyttelse (GDPR)

Krav Fastsætter krav til bl.a. sikkerheds-
systemer, arbejdsgange, leverandør-
styring, netværkssikkerhed mv.

Fastsætter generelt samme krav som ISO 
27001/2 men fastsætter yderligere krav til 
bl.a. udarbejdelse af databeskyttelses-
fortegnelser, opfyldelse af oplysningspligt 
og fastsættelse af overførselsgrundlag

Opfyldelse af GDPR krav? Hovedsageligt artikel 32 Alle
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Er ISO 27001 efterhånden de facto standard 
for informationssikkerhed?

En del, der tyder på det
 Obligatorisk for statslige myndigheder siden 2014, og regioner og kommuner har skulle følge 

principperne siden 2015-16
 Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed nævner og anbefaler standarden
 Datatilsynet har i deres tilsynsskema fra juli 2020 bl.a. lagt op til ISO 27001/2-kontroller
 Sikkerdigital.dk meget inspireret af ISO 27001

– Punktet ”Myndigheder” er gennemsyret af ISO 27001-implementering
– Også punktet ”Virksomheder” indeholder skabeloner til f.eks. IT-politik med inspiration fra ISO 27001
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https://www.datatilsynet.dk/Media/7/C/Behandlingssikkerhed%20og%20databeskyttelse%20gennem%20design%20og%20standardindstillinger%20(2).pdf
https://sikkerdigital.dk/


Hvad med ISO 27701?

 En overbygning til ISO 27001/2
= Kan ikke stå alene

 Nogle mener, at den også bør være obligatorisk for offentlige myndigheder
– F.eks. Rådet for Digital Sikkerhed

 Dog fortsat begrænset udbredelse

 ISO 27701 får nok størst udbredelse hos:
– Organisationer, som allerede arbejder systematisk med ISO 27001
– Organisationer uden for EU/EØS
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Adfærdskodekser og certificeringer/mærker 
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Adfærdskodekser Certificeringer/mærker
Formål Hjælp til at dokumentere overholdelse af GDPR

Uddybning Et sæt retningslinjer, der skal bidrage til at sikre, 
at de omfattede parter anvender reglerne i GDPR 
korrekt i specifikke typetilfælde

En ordning/mekanisme, hvor en kvalificeret tredjepart 
(et certificeringsorgan) attesterer for, at en virksomhed 
eller en myndighed – der har anmodet om at blive 
certificeret – lever op til et foruddefineret sæt af 
kriterier eller krav i GDPR

Initiativ Sammenslutninger eller andre organer, der 
repræsenterer kategorier af dataansvarlige 
eller databehandlere, dvs. f.eks. klynger,  
brancheorganisationer, interesseorganisationer 
mfl. 

I princippet enhver (dog visse formaliakrav)

Formel 
godkendelse

Datatilsynet eller Databeskyttelsesrådet/EDPB

Eksempler Endnu ingen officielt godkendte i DK, men eksempler fra andre lande 



På sigt kommer adfærdskodekser og 
certificeringer til at fylde mere

 GDPR er gennemsyret af, at adfærdskodekser og certificeringer på sigt skal spille en central rolle
– Nævnes omkring 10 gange i forskellige artikler, og 6 gange i præamblerne, herunder i artikel 24, stk. 3 vedr. 

ansvarlighed:

 Formålet er at gøre det lettere for alle aktører at overholde kravene i GDPR

 Flere er under udarbejdelse/godkendelse:
– Flere brancher har taget initiativ til adfærdskodekser, f.eks. cloudbranchen, dronebranchen samt i relation til 

helbredsforskning
– Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse på vej fra Erhvervsstyrelsen 

(dataetik, dvs. ikke specifikt ift. GDPR-compliance)
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”Overholdelse af godkendte adfærdskodekser som omhandlet i artikel 40 eller godkendte certificeringsmekanismer som 
omhandlet i artikel 42 kan bruges som et element til at påvise overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser.”



Hvem bør så tage initiativet?

”De oplagte sammenslutninger er, der kan tænkes at tage initiativ til at udarbejde en adfærdskodeks, er bl.a. 
brancheorganisationer og –foreninger. ”

”Man kunne dog også forestille sig, at f.eks. KL eller Danske Regioner kunne have en interesse i – i forhold til 
specifikke behandlingsaktiviteter – at udarbejde adfærdskodeks, der retter sig mod kommunerne eller regionerne.” 

”Eksempel 1 – behandling af HR-oplysninger
Arbejdsgiverorganisationen A, der repræsenterer en lang række ejere af små servicevirksomheder i Danmark, bliver 
opmærksom på, at organisationens medlemmer har svært ved at forstå behandlingsreglerne i 
databeskyttelsesforordningens kapitel II… A beslutter på baggrund af ovenstående at tage initiativ til at udarbejde en 
adfærdskodeks…” 
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”Vink med en vognstang” i Datatilsynets vejledning om 
adfærdskodekser og certificeringsordninger (dec. 2018)
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Hvordan arbejder Focus Advokater P/S med 
ansvarlighed og Data Protection by Design?
v/ Tech- og persondatakoordinator Stefan Juvald Stade



Stefan Juvald Stade
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Profil
 Tech- & persondatakoordinator 
 Del af Focus Advokaters TechTeam
 Ansvarlig for implementering og anvendelse af Focus Advokater Legal Tech-løsninger

Mail: sta@focus-advokater.dk / Tlf.: 6314 4519 

Andet
 Tidligere ansat i Finanstilsynet 2013-2016
 Medlem af Persondataretligt Netværk Syddanmark

Uddannelse
 Uddannet Cand.merc.jur. (2013)



Hvem er Focus Advokater P/S – fra et GDPR-perspektiv?
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Faktorer Focus Advokater P/S
Myndighed, virksomhed eller forening Virksomhed

B2B/B2C Focus Advokaters kerneforretning er B2B-kunder, 
men vi har private kunder, særligt i fast ejendom. 

Størrelse på organisation Ca. 90 medarbejdere

Mængden af data 4 TB i ERP-system (hertil kommer drev, intra, Outlook, 8 cloud-løsninger mv)

Karakteren af data Behandler også fortrolige og følsomme personoplysninger
(fx CPR-numre, ansættelsessager, personskade, konkursboer mv)

Antal årlige databrud og henvendelser Focus Advokater har siden 25. maj 2018 registreret 55 databrud. 2 af disse er 
anmeldt til Datatilsynet. Vi har modtaget 2 henvendelser fra registrerede. 

Anvendte teknologier Se næste slide

Branche- /sektorkrav eller standarder? N/A



Hvem er Focus Advokater P/S - fra et GDPR-perspektiv?
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Dec 2016 Marts 2017

Focus Advokaters GDPR-rejse
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Opstart af 
Persondataprojekt

 Hvordan griber vi 
projektet an?

Compliance 
rapport 

udarbejdes

 GAP analyse
 Overordnet 

Kortlægning 

Resten af 2017

Kortlægning mv.

 Interviews i afdelinger
 Start håndtering af GAPs
 System understøttelse

 Projekt
 Kortlægning etc. 

Jan-marts 2018

GDPR-dokumentation 
færdiggøres

 Intranet
 CRM og ekstranet 

slettes

Frem til 25 maj

Implementering af

 Oplysningspligtsbreve 
 Sletteprocedure
 Nyt HR-system
 Nyt nyhedsbrevssystem
 Nyt GDPR system

Færdig? 



Focus Advokater Compliance

Organisering af arbejdet med GDPR
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TechTeam

Tine Seehausen 
(direktion)

Jesper Løffler Nielsen 
(afdelingsleder)

Persondata

Direktionen

HvidvaskIT-sikkerhed

Løbende audits udføres af TechTeam afdelingen, ligesom specialistviden overføres til 
den interne compliance



GRC-System (RISMA) 
 Kontroller -> Uddelegering
 Kortlægning og fortegnelse
 Databrud og hændelser
 Risikovurdering

- Behandlingsaktiviteter
- Systemer
- Databehandlere

 Samtykker
 Awareness (hjemmelavet)

Organisering af arbejdet med GDPR - Systemer
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Systemunderstøttelse (intern compliance)

Compliance Portal
 Politikker og procedurer
 Breve vedr. oplysningspligt
 Korrespondancer med databehandlere
 DPbD-flow
 Dokumentation for anvendelse af 

databehandlere i tredjeland

Intranet og hjemmeside
 Publicering af relevante 

dokumenter
 Kontaktinformation
 Awareness



Governance: Politikker og procedurer 

(Interne) politikker
 Overordnet GPDR-politik
 IT-sikkerhedspolitik

Procedurer
 Procedure for håndtering af databrud
 Procedure for håndtering er henvendelser fra registrerede
 Procedure for kontrol med databehandlere og underdatabehandlere
 Procedure for håndtering af af personoplysninger I M&A-transaktioner og 

handel af med fast ejendom (tilbudspligt)
 Procedure for adgangsbegrænsning
 Procedure for scanning og videresendelse af fysisk post. 
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NB! Ovenstående er ikke rettet mod hele organisationen  Får i stedet mere letlæselige og målrettet awareness



Eksempler ansvarlighedstiltag
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 Spørgeramme til indkøb af nye IT-systemer og cloudløsninger
 DataMapper
 Internt audit på IT-sikkerhed
 ICO Tracker



Data Protection by Design
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DataMapper – hvem gemmer hvad og hvor? 
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Påvise ansvarlighed med efterlevelse af persondatapolitik 
og slettepligten…
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Internt audit på IT-sikkerhed (november 2020)

 Focus Advokater har indført den praksis, at TechTeamet regelmæssigt udfører interne audits på 
compliancefunktionerne 

 Seneste audit vedrørende IT-sikkerhed blev gennemført i november
– Anmodning om redegørelse for Focus Advokaters arbejde med IT-sikkerhed (tilsyn vedrørende art. 32)

• Politikker, procedurer, risikovurderinger

– Beskrivelse af organisation og ansvarsfordeling
– Udfyldning af Datatilsynets spørgeskema vedrørende IT-sikkerhed (Generel modenhed)
– Udfyldning af ICO-accountability tracker.

 Ledelsen informeres fra “tilsynets” start og modtager den fulde besvarelse
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GDPR COMPLIANCE SET GENNEM 
ICO’ ACCOUNTABILITY TRACKER
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GDPR-compliance har været, og er stadig, vanskeligt 

 Vores brancheforeninger (Danske Advokater og Advokatsamfundet) har kun i begrænset omfang bidraget 
med vejlending ift. branchens særlige udfordringer 

 Få ressourcer/travlt med andre opgaver
 Ledelsens vil gerne undgå ansvar og bøder – men forstår de, hvor omfattende kravene til compliance er?
 Dokumenterede risikovurderinger for alle behandlingsaktiviteter?
 Behov for tekniske kompetencer: Stigende krav til IT-sikkerhed kombineret med et stadigt mere komplekst 

IT-miljø
 Slettepligten…
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Hvordan kan vi hjælpe?

Årlig opfølgning m. skriftlig afrapportering
 Trykprøvning af eksisterende dokumentation 
 Udgangspunkt i kravene fra Datatilsynet 
 Opsamling i skriftlig erklæring (status og anbefalinger)

DPO Service
 Vi påtager os rollen som ekstern DPO
 Bistår med løbende sparring
 Udfører kontroller, uddannelse af medarbejdere og 

løbende afrapportering 
 Håndtere løbende hændelser

Ad hoc 
 Sikkerhedsbrud, henvendelser fra registrerede, 

tilsynsbesøg, audit fra kunder mv.
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Arrangementer i pipeline (Q1/Q2 2021)

 GDPR status (hvad er der sket siden 25/5 2018)

 Databeskyttelse i IT-afdelingen

 GDPR for udvalgte brancher 

 GDPR for databehandleren

 Grundkursus i GDPR 

 Andre?
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ODENSE
Focus Advokater P/S
Englandsgade 25

DK-5100 Odense C

Tel. +45 63 14 20 20

Focus-advokater.dk 

KØBENHAVN
Amaliegade 40B 
DK-1256 København
Tel. +45 63 14 20 20

HAMBORG
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Tel. +49 40 24 91 92

KOLDING
Toldbodgade 10, 4. 
DK-6000 Kolding
Tel. +45 75 71 20 20

SVENDBORG
Havnepladsen 3A, 2.
DK-5700 Svendborg
Tel. +45 63 14 20 20
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VI DELER VIDEN
Følg vores

Nyheder | LinkedIn | 
Facebook | GDPR NYT

TAK FOR I DAG!

https://www.focus-advokater.dk/for-kunder/nyhedsservice/
https://dk.linkedin.com/company/focus-advokater
https://www.facebook.com/Focus-Advokater-PS-1572084686364714/?eid=ARC5u0pzn1f7grf3Q_t4k9qS9BJXyNz2vyvkol1thnt3s6MmQnTDiyFcAfiMMhttps://www.facebook.com/Focus-Advokater-PS-1572084686364714/?eid=ARC5u0pzn1f7grf3Q_t4k9qS9BJXyNz2vyvkol1thnt3s6MmQnTDiyFcAfiMM8w7cZuPFNLCSHJwC0b-8w7cZuPFNLCSHJwC0b-
https://www.focus-advokater.dk/forretningsomraader/specialjura/persondata-gdpr/gdpr-nyt/
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