
Erhverv

Anvender din virksomhed  
persondata ulovligt?

Uden skriftlig aftale risikerer I bøder og erstatningskrav



Hvis I indsamler eller behandler persondata, 
og efterfølgende lader dem behandle af 
fx underleverandører, skal I ifølge loven 
have en skriftlig aftale om det. Den hedder 
en databehandleraftale og præciserer, 
hvilke typer data I udveksler. Den viser 
også formålet med databehandlingen, 
jeres procedurer og jeres forpligtelser.

Få styr på 
reglerne, før 
det bliver for 
dyrt!

Ifølge loven er databehandling indsamling, 
opbevaring, systematisering, sletning og 
ændring i oplysninger. Når du deler eller 
modtager oplysninger om en person  
– uanset om det foregår på mail, brev 
eller over telefonen – anses det som 
databehandling. Behandler dine under-
leverandører de pågældende data
bliver de databehandlere, det gælder fx 
en webshops brug af ekstern pakketrans.

Hvad er data- 
behandling?
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Hvad er 
persondata?

DEN REGISTREREDE:
En ansat, bruger eller kunde.
Har ret til at få beskyttet sine data.

DEN DATAANSVARLIGE: 
Ejer og bestemmer over dataene.
Er ansvarlig for, at reglerne overholdes.

DATABEHANDLEREN:
Behandler dataene i forbindelse 
med fx hosting, rekruttering og 
overvågning for den dataansvarlige.
Er begrænset ansvarlig for behandlingerne.

Persondata er oplysninger, der direkte 
eller indirekte kan henføres til en bestemt 
person. Direkte persondata er fx navn, 
CPR-nummer, telefonnummer, adresse 
og e-mail. Indirekte persondata kan 
være kundenummer, ordrenummer, 
IP-adresse, lyd, billeder og historik.

Totalt anonymiserede data er undtaget, 
men også meget vanskelige at opnå.

Databehand- 
lingens led
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Uden den skriftlige databehandleraftale 
er det ulovligt at lade underleveran- 
dører behandle dine persondata. Sker 
det alligevel risikerer både din virksom-
hed og din underleverandør bøder på 
op til 10 millioner EUR eller 2 % af jeres 
globale omsætning. Hvis I overtræder 

de registrerede personers rettigheder, 
kan bøden lyde på op til 20 millioner EUR 
eller 4 % af jeres globale omsætning. De 
registrerede personer har mulighed for 
at kræve erstatning, og der kommer tit 
dårlig presseomtale ud af den type sager.

Uanset om din virksomhed selv 
indsamler persondata eller behandler 
dem for andre, skal I have en gyldig 
databehandleraftale. Vi hjælper med 
at sikre den til en fast pris og giver 
jer overblikket over virksomhedens 
overholdelse af både persondataloven 
og persondataforordningen, inden 
den træder i kraft 25. maj 2018.

Bøder og  
erstatningskrav

Få aftalen på 
plads nu!

De rette til
persondata
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lrp.dk

Kontakt os for en uforpligtende 
samtale – før det er for sent.

Jacob Moltke Hoff
Advokat

Direkte: 79 25 30 22
Mobil: 27 61 24 42
Mail: jmh@lrp.dk

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens     
E : mail@lrp.dk   T : 79 25 30 00 


