
Persondataretlig 
audit
Efterlever I persondatareglerne? Vi tilbyder en persondataretlig audit, 
der giver jer et klart overblik, så  I reducerer risikoen for store bøder og 
utilfredse kunder.



Persondataretlig audit

Med persondataretlig audit tilbyder Bech-Bruun en løsning, der kontrollerer, om en 
organisation overholder persondatareglerne. Dermed reduceres risikoen for bøder  
på op til 4 procent af sidste års globale koncernomsætning, tab af omdømme og 
utilfredse kunder. Herudover sikres, at den lovpligtige interne kontrol med reglernes 
overholdelse er udført. 

En audit-rapport fungerer også som dokumentation over for Datatilsynet. En audit 
kontrollerer, om politikker, procedurer og udført arbejde efterlever persondatareg- 
lerne vedrørende blandt andet:

• Kunde- og brugeroplysninger
• Personale-/HR-oplysninger
• Specifikke oplysningstyper inden for særlige sektorer eller organisationstyper
• Særligt følsomme kategorier af oplysninger.

Kontrollen undersøger om:

• Der løbende udføres tilstrækkelige lovpligtige organisatoriske aktiviteter til at sikre  
efterlevelse af reglerne.

• De skrappe krav til dokumentationen for efterlevelse er tilstrækkelige.
• Organisationen har indrettet sig lovligt med henblik på at behandle oplysninger  

(privacy-by-design og privacy- by-default).
• Der er tilstrækkelig sikkerhed ved håndteringen af oplysningerne.
•  Der er et lovligt behandlingsgrundlag, fx at samtykker fra kunder er lovligt indhentet.
•  Der indsamles eller videregives ulovlige oplysninger om kunder.
•  Kunder er blevet lovpligtigt informeret før, under og efter, at kundeoplysningerne  

håndteres.
•  Personoplysninger slettes korrekt efter de gældende regler og retningslinjer herfor.

Hvordan foregår en audit? 
En audit består af tre trin, som tilrettelægges nærmere med organisationen. En audit 
omfatter interviews med udvalgte nøglepersoner på baggrund af gennemgangen af 
politikker, procedurer og eksempler på udført arbejde, hvor personoplysninger indgår.

Audit som ledelsesinstrument til at sikre compliance 
Resultaterne af de tre trin samler vi i en operationel ledelsesrapport med en klar og 
entydig vurdering af det aktuelle complianceniveau. Rapporten vil blandt andet inde-
holde konkrete anbefalinger, risikovurderinger og prioriteringer i forhold til, hvordan 
din organisation fremadrettet kan sikre compliance.



Skalerbart 
Bech-Bruuns Persondataretlig Audit er fuldt skalerbart. Det betyder, at audit fx kan udføres 
i et datterselskab, i en koncern eller med fokus på særlige processer i koncernen. Specialom-
råder kan føjes til auditen, fx gennemgang af overførelse af personoplysninger til tredjelande, 
tilbundsgående kontrol af udvalgte leverandører, vurdering af udførte konsekvensanalyser 
(DPIA) eller vurdering af Binding Corporate Rules.

Del af DPO-service 
Bech-Bruuns Persondataretlig Audit svarer til en lovpligtig kontrol udført af en databeskyttel-
sesrådgiver (DPO) efter persondataforordningen. Audit tilbydes også via vores DPO-service. 
Ud over kontrollen indeholder DPO-servicen for et fast månedligt beløb varetagelse af alle de 
opgaver og den løbende uddannelse, som persondataforordningen kræver af en DPO.
På www.bechbruun.com/dposervice kan læse mere om vores DPO-service.

Kontakt 
Hvis I vil vide mere om persondataretlig audit, tager vi gerne et uforpligtende møde. 

De tre trin i en audit

TRIN 1
Virksomhedens doku-
mentation vurderes, 
bl.a. politikker, proce-
durer, databehandlere 
og fortegnelsen over 
behandlingsaktiviteter.

TRIN 2
Det efterprøves  
via stikprøver om  
reglerne overholdes 
 i praksis. Omfanget  
af stikprøver justerer  
vi i fællesskab.

TRIN 3
Vi vurderer de com-
plianceaktiviteter, 
organisationen udfører 
løbende, for at sikre, 
at reglerne også her 
efterleves.
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