DFP’s hjælp til de 5-trin
Persondataforordning

Hvordan kommer I lettest i mål med de nye krav?
EU Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og
inden da skal I sikre, at I lever op til de nye krav.

Vi kan hjælpe jer

Formålet med den nye EU-forordning er at styrke databeskyttelsen for personer i EU.
Det kræver en struktureret indsats, også fra jer.
Men hvor skal I starte og slutte? Det har vi sat os grundigt ind i, så vi kan hjælpe jer
gennem processen. Det er op til jer, hvor meget hjælp i behøver. Vi anbefaler, at I
sætter jer grundigt ind i det tilgængelige materiale. Arbejdet med dataforordningen
skal forankres hos bestyrelsen og ledelsen, da de har ansvaret for, at jeres
behandling af persondata lever op til de nye krav.
Dansk Fjernvarme har i samarbejde med DFF-EDB udfærdiget en vejledning og
skabeloner, som kan bruges til at få dannet et overblik og kontrol over
fjernvarmeværkets dataoplysninger. DFP tilbyder i den forbindelse hjælp til at
komme i gang med processen og udfyldelsen af skemaerne.
DPFs hjælp er en mulighed for, at få et overblik og kontrol over de data og
personoplysningerne som er i fjernvarmeværkets besiddelse. Overblikket kan hjælpe
til en nemmere og forbedret indsats ved nye tiltag fra myndighederne angående den
nye persondataforordning.
Vi bruger branchens egne værktøjer

Dansk Fjernvarme har udarbejdet en vejledning til medlemmerne - Den kan hentes
gratis med login til Dansk Fjernvarme. DFF-EDB har også udviklet en række digitale
skemaer, der systematisk sikrer, at I forholder jer til kravene og får dokumenteret
jeres compliancearbejde. Skemaerne er tilgængelige for medlemmer.
DFP arbejder med branchens egne værktøjer, der er stillet til rådighed til Dansk
Fjernvarmes medlemmer.

Book et uforpligtende møde

Kontakt Jeanette Fryhstyck
Erhvervsjurist
2491 7200
jf@dfp.dk

De 5 trin til at efterleve EU
Persondataforordningen
De 5 trin refererer til Dansk Fjernvarmes vejledning om
EU Persondataforordningen.
Trin 1. Afgrænsning og vedligeholdelse
Sæt persondataforordningen på dagsordenen

Det første og vigtigste trin er at afsætte de nødvendige
ressourcer til at arbejde med persondataforordningen.
Den vedkommer alle, der behandler personoplysninger
hos jer.
Trin 2. Analyse af datastrømme
Dan et overblik over jeres datastrømme

Hvilke typer personoplysninger indsamler og behandler I,
hvilke formål tjener det, hvem har adgang til dem - listen
over spørgsmål er lang, og svarene danner udgangspunkt
for trin 3.
Trin 3. Løsningsbeskrivelse
Lav en handlingsplan

Hvad skal der til for, at I kan overholde de kommende
krav i persondataforordningen? En handlingsplan danner
afsættet for jeres nye compliancepolitik.
Trin 4. Implementering
Kom fra ord til daglig praksis

Nu skal intentionerne omsættes i praksis. Blandt andet
med nye politikker, procedurer og
fortrolighedserklæringer samt uddannelse af
medarbejdere.
Trin 5. Drift og vedligeholdelse
Få den nye praksis til at leve

Når I kan sætte flueben ved persondataforordningen i
maj 2018, er arbejdet ikke slut. Der kan komme
ændringer fra EU - og det nye fokus skal fastholdes.

Ta' det allerførste skridt nu

Vi siger ikke, det bliver let at implementere EU’s
Persondataforordning. Men vi kan hjælpe jer med, at sikre et
gennemsigtigt fundament, der gør jer klar til den
25. maj 2018.
Kontakt os og få et uforpligtende møde. Derefter kan vi lægge
en plan, der passer til jeres behov.

