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G  D  P  R

General Data Protection Regulation

Hvad er GDPR?
GDPR er en EU-forordning, der blev 
vedtaget i 2016.  

Den har til formål at beskytte personer 
i forbindelse med den digitale og 
manuelle håndtering af deres 
personoplysninger.  

Forordningen trådte i kraft den 25. maj 
2018.

Hvorfor skal man overholde GDPR?
Der findes især to rigtig gode årsager til, hvorfor man 
skal overholde GDPR.

1) Brud på GDPR kan straffes med bøde på op til 
     4 % af virksomhedens samlede globale omsætning.

2) Forbrugere fravælger virksomheder, der ikke har 
    styr på behandlingen af personoplysninger. 

Hvordan kan man overholde GDPR?
Der findes flere måder at overholde GDPR på - altså at være compliant. 

Man kan selv dokumentere sin behandling af personoplysninger ud fra Datatilsynets 
anvisninger eventuelt med hjælp fra advokater, der har forstand på GDPR. 

Man kan også vælge et online-værktøj, som i forvejen har 
lagt rammerne for GDPR-arbejdet. Her guides man gennem 
opgaverne og kommer således i mål step for step. 
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Online-værktøj:
Prøv et online-GDPR-værktøj, der hjælper 

foreninger og virksomheder med at overholde 
GDPR. 

Læs mere her!

GDPR i tal 
   •  Flere end 800 bøder er allerede  
        udstedt 

    •  Den samlede bødesum overstiger  
        € 1.200.000.000 

    •  Datatilsynet blev underrettet om 
        databrud 8.773 gange i 2020
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De mange GDPR-begreber

Hvad betyder compliance?
Compliance er det engelske ord for at overholde. 
GDPR-compliant betyder derfor, at man overhold-
er GDPR-forordningen. 

Hvad betyder det at  
‘behandle’  
personoplysninger?
At behandle data betyder, at man f.eks. 
indsamler, registrerer, videregiver, sletter, 
opbevarer, ændrer eller bruger person- 
oplysninger. Det er altså en hver form for 
håndtering.

Det kan f.eks. være indsamling af 
e-mailadresser til et nyhedsbrev eller en liste 
med telefonnumre over medlemmer eller 
ansatte.

Hvad er personoplysninger?
En personoplysning er information, altså data, 
der gælder en enkelt person. Personoplysninger 
kaldes også for persondata.

Personoplysninger er inddelt i kategorierne 
‘Almindelige personoplysninger’, ‘Følsomme  
personoplysninger’ og ‘Oplysninger om straffe-
domme og lovovertrædelser eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger’ - også kaldet 
‘Fortrolige oplysninger’.

Hvad er databehandleraftaler?
Hvis to parter behandler data, og den ene part er 
dataansvarlig, og den anden part er databehandler, 
vil der være tale om en databehandlerkonstruktion. 
Denne konstruktion kræver en databehandleraftale.

Den dataansvarlige skal sikre, at der laves en  
databehandleraftale. Det er altså en kontrakt, som 
er bindende for databehandleren – og den skal 
være skriftlig og elektronisk.

Hvad er en fortegnelse?
En fortegnelse er et overblik over behand-
lingen af de personoplysninger, som du 
behandler – uanset hvilken type person-
oplysninger behandlingen omfatter. For-
tegnelsen skal være skriftlig og elektronisk. 
Dette kaldes også “Artikel 30-fortegnelsen.”

Læs mere om GDPR
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