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Førende advokathus dedikeret til at være 

ubestridt markedsleder og det foretrukne 

valg for de mest krævende klienter, når 

deres væsentlige aktiver er i spil. 

• Band 1 within TMT – Technology, Media og Telecoms, 

2020, Chambers Europe 

• Denmark Law Firm of the Year (2020) by IFLR1000

• Best rated law firm in Denmark (2020) by Legal 500

Dansk softwarehus specialiseret i 

governance, risk & compliance

• Legaltech of the Year, november 2019

• Top 10 GDPR tools, jun. 2020 (CeoViews, USA)

• +500 kunder i Norden

Agenda, kl. 9–10

• Introduktion til koncept (ca. 10 min)

• 5 vigtige områder for at være klar til et 

besøg fra Datatilsynet – en kombination 

af viden og løsning (ca. 40 min)

• Spørgsmål og uddybning (ca. 10 min)



Viden

Software

Et stærkt partnerskab mellem indsigt, jura og platform

En fælles GDPR-løsning

• Plesner & RISMA har i tæt samarbejde sikret 

effektiv systemunderstøttelse 

• Forordningen er bygget ind i RISMA for at 

understøtte rejsen mod GDPR-compliance

• Plesner & RISMA har også lanceret: 

• EBA (outsourcing i banker mv.)

• EIPOA (outsourcing i forsikring & pension)

• AML 

• ABC

• +300 fælles kunder på viden og løsning



RISMAs koncept & platform
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En samlet platform til Governance, Risk & Compliance

GRC



RISMA’s compliance moduler:
• Outsourcing for banker – EBA guidelines

• GDPR

• ISMS (Information Security – ISO27xxx)

• AML (Anti Money Laundering)

• ABC (Anti Bribery & Corruption)

• IP@launch (IP Rights)

• QMS (Quality Management – ISO9001)

• OHS (Occupational Health & Safety – ISO45001)

• EMS (Environmental – ISO14001)

• APV (Arbejdspladsvurdering)

• Egne “tomme” compliance moduler

RISMA’s risk moduler:
• RISMArisk

• Enterprise Risk Management

• IT Risk Management

• Risikostyring

• Risikovurdering

• Risikokatalog

RISMA’s governance moduler:
• RISMAactions

• Mitigerende handlingsplaner

• Projektstyring

• Handlingsplaner generelt

• RISMAcontrols

• Mitigerende kontroller

• Interne kontroller og månedsafslutninger

• Tilbagevendende arbejdsopgaver generelt

• Awareness (distribution og godkendelse af politikker)

• Incidents (rapportering af compliance-brud)

• Databehandlerhåndtering

Modulær - til nuværende og fremtidige behov

RISMA’s roadmap for fremtidige moduler (1-6 måneder):
• ESG/SDG (bæredygtighed og verdensmål)

• EIOPA guidelines (outsourcing for forsikring og pension)

• ISAE3000 (baseret på FSR's revisionserklæring)

• Leverandørstyring

• Samt branchespecifikke moduler eller partnerdrevne



Sådan virker RISMA GRC

Compliance

Governance

Risiko RISK INCIDENTS

ACTIONS CONTROLS

GDPR Outsourcing ?

Sådan virker RISMA GRC

RISMA-processen
1. Kortlægning af forretningen

2. Informationsindsamling

3. Gap-analyse

4. Mitigerende handlinger og kontroller

5. Dokumentation

Spækket med funktionalitet (her GDPR)

• Oversigt over fortegnelser

• Politik- og processbibliotek

• Håndtering af informationsaktiver

• Artikel 30 rapport

• Automatiserede workflows

• Årshjul med kontroller

• Risikovurdering

• Håndtering af databehandlere

• Hændelseshåndtering

• Awareness

• Dokumentation, dashboard & rapporter



5 vigtige områder for at være 

klar til et besøg fra Datatilsynet



Datatilsynets tilsynsvirksomhed – læren fra tilsyn indtil videre

Hvorfor tage udgangspunkt i Datatilsynets tilsynsvirksomhed, når vi taler om efterlevelse af GDPR?

• Det er kommet bag på nogen, at man skal kunne dokumentere, at man rent faktisk lever op til reglerne. Dette følger af 
forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 24.

• Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at man kan fremlægge en fin persondatapolitik → man skal også efterleve 

politikken i praksis og kunne dokumentere dette.

• Eksempel: Datatilsynets tilsyn vedrørende sletning.

18. november 2020



Datatilsynets tilsynsvirksomhed – læren fra tilsyn indtil videre

Konklusion vedrørende sletning

• Man skal have styr på:

1. Hvilke systemer man har

2. Hvilke personoplysninger der behandles i systemerne

3. Man skal fastsætte en passende slettefrist for de personoplysninger, man har i de enkelte systemer mv. og 
dokumentere de fastsatte frister (vi har set eksempler på, at fristerne ikke var nedskrevet nogen steder, men blot var 
inde i hovederne på udvalgte medarbejdere).

4. Man skal vide og kunne dokumentere, hvordan sletningen understøttes teknisk samt manuelt og/eller automatisk (vi 
har f.eks. set eksempler på, at en "sletning" blot indebar, at der ikke længere kunne ske en kobling mellem 
sagsbehandlingssystem og database → dette er ikke en sletning)

5. Man skal følge op på, om sletning rent faktisk finder sted og kunne dokumentere sine procedurer for denne opfølgning 
(stikprøvekontroller mv.)

• Datatilsynet vil på et tilsyn kontrollere ovennævnte samt lave stikprøvekontroller af, om der forefindes oplysninger i 
systemerne, der burde være slettet efter de fastsatte frister.

18. november 2020



• IDdesign A/S 

→ Alvorlig kritik og politianmeldelse efter tilsynsbesøg, oplæg til bøde på kr. 1,5 mio., pga. manglende sletning

1) Det "gamle system" (AX 2.5)

– Manglende sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder: i strid med art. 5(1)(e) → politianmeldelse

– Ikke fastlagt og dokumenteret frister for sletning: i strid med art. 5(2) jf. 5(1)(e) → alvorlig kritik

2) Det nye system (AX 2012)

– Fortsat behandling af oplysninger efter slettefrist er nået

– I strid med art. 5(1)(e) → alvorlig kritik

3) System til rekruttering og HR

– Ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret procedurer for sletning af personoplysninger

– I strid med art. 5 (2), art. 5(1)(e) → alvorlig kritik

18. november 2020

En konkret sag fra Datatilsynet



Datatilsynets tilsyn - de foreløbige erfaringer og samspillet med RISMAs 
GDPR-løsning

• Datatilsynets detaljeringsgrad er ganske høj, når de kommer på tilsyn. Art. 30-fortegnelse over behandlingsaktiviteter 
er ikke nok, da der stilles endnu højere dokumentationskrav.

• Krav om fremsendelse af nuværende art. 30-fortegnelse over behandlingsaktiviteter, når Datatilsynet først kontakter 
en.

• Krav om at kunne vise hvordan/hvorfor man på baggrund af en risikoanalyse har besluttet at implementere specifikke 
foranstaltninger, herunder sikkerhedsforanstaltninger.

• Hvordan understøtter RISMAs GDPR-løsning, at man som organisation kan "bestå" et tilsynsbesøg?

18. november 2020



18. november 2020

RISMAs GDPR-løsning og efterlevelse af GDPR

• GDPR, art. 5.2 (og art. 24) stiller krav om dokumentation for overholdelse af (alle dele af) GDPR

• Den dataansvarlige (eller databehandleren for den sags skyld) skal derfor kunne dokumentere, at de 
behandlingsaktiviteter, der foretages, sker under hensyntagen til alle de regler og forpligtelser, som GDPR 
(og databeskyttelsesloven) fastlægger, herunder fx at:

• Behandling sker i overensstemmelse med de grundlæggende principper, jf. GDPR, art. 5

• Behandling er baseret på et gyldigt behandlingsgrundlag, jf. GDPR, art. 6, 9 m.v.

• Behandling sker under iagttagelse og overholdelse af de registreredes rettigheder, jf. GDPR, kap. III

• Der kun anvendes databehandlere, som tilsikrer, at behandling kan finde sted i overensstemmelse med 
GDPR, jf. GDPR, art. 28

• Der foreligger et fuldstændigt overblik over alle behandlingsaktiviteter, jf. GDPR, art. 30

• Der kun overføres persondata til lande udenfor EU/EØS i overensstemmelse med GDPR, kap V



Og så i løsningen…
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RISMAs GDPR-løsning og efterlevelse af GDPR

• Hvad forventer Datatilsynet, og hvad kræver det i praksis at leve op til dokumentationskravet for 
overholdelse af (alle dele af) GDPR?

• Med udgangspunkt i den enkelte behandlingsaktivitet, vil efterlevelse af dokumentationskravet i 
simplificeret form kræve, at man har styr på og kan redegøre for:

• Behandlingsaktivitetens indhold (mapping)

• Dokumentation for behandlingsaktiviteten, herunder kategorier af persondata, kategorier af 
registrerede, formål, tredjelandsoverførsler m.v.

• Behandlingsaktivitetens lovlighed (GAP-analyse)

• Dokumentation for, hvordan behandlingsaktiviteten materielt set sker i overensstemmelse med 
GDPR



Og så i løsningen…



RISMAs GDPR-løsning og efterlevelse af GDPR

• Risikovurdering og mitigerende foranstaltninger

• Dokumentation af relevante trusler, herunder sandsynlighed for og konsekvens af, at en trussel 
forårsager en "afvigelse", hvorefter materiel lovlighed ikke længere er til stede

• Dokumentation af organisatoriske og/eller tekniske foranstaltninger, som nedbringer sandsynligheden 
for eller konsekvensen af sådanne afvigelser

• Kontinuerlig opfølgning

• Dokumentation for kontinuerlig opfølgning med behandlingsaktivitetens indhold og lovlighed 
(overholdelse af GDPR er ikke statisk), herunder dokumentation af implementerede organisatoriske 
og/eller tekniske foranstaltninger og kontrollers effektivitet (implementering, udførelse, tilsyn og 
vedligeholdelse)

18. november 2020



Og så i løsningen…
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RISMAs GDPR-løsning og efterlevelse af GDPR

Den fulde sammenhæng og dokumentation 
herfor er afgørende for at

• Tilvejebringe reel indsigt (mapping/indhold)

• Foretage GAP-analyse (lovlighed)

• Vurdere risici og tilrettelægge mitigerende 
foranstaltninger

• Foretage opfølgning på baggrund af kontroller

• RISMAs GDPR-løsning understøtter hele processen 
alt efter, hvordan man ønsker/vælger at gribe 
opgaven an

Mapping

AnalyseOpfølgning



Er RISMA noget for os? 



Rapportering og tilsyn

Artikel 30, risikoscreening og tilsyn med databehandlere, 

ledelses- og governance dashboards

Effektive processer

Komplet framework for bekendtgørelsen, automatisk assessment 

og GAP, governance med handlingsplaner og kontroller

Minimerer risiko og faldgruber

Reducerer manuelle arbejdsgange og fejlkilder, intet

falder mellem 2 stole,  klart overblik over roller og ansvar

Dokumentation og overblik

Struktureret tilgang til politikker, informationsaktiver, 

behandlingsaktiviteter, databehandlere og risikovurderinger, 

En anden virkelighed, når du har systemunderstøttelse



Plesner / 

RISMA

Sådan kommer du i gang – og i mål

Jeres

organisation

Kick off & 

opsætning

Rammer & 

opbygning

Uddannelse, 

justeringer & drift

Support & 

Service

2-4 uger



Spørgsmål til løsningen? 



Tak for i dag


