
TEMA
Styr på persondata?

Kriseledelse 
ved sikkerhedsbrud
side 26

3
2017

tidsskrift om personaleledelse   I   udgivet af DANSK HR

En stramning af de  
nuværende persondataregler  
er på vej. Er du klar?
Få info og gode råd. 



Kontakt HR Manager for en uforpligtende snak om jeres behov og ønsker

+45 72 44 06 44 info@hr-manager.dk
www.hr-manager.dk

Udvalgte funktioner:

Video CV, masseindkaldelse til interview, digital signatur, onboarding, opbevaring af 
HR-data, digital MUS, kompetenceudvikling og meget mere…

”Rekruttering, onboarding og 
HR-data i én samlet platform”

Mere end 800 virksomheder har valgt HR Manager som deres foretrukne 
leverandør af HR- og rekrutteringssystemer i Norden. 

HR Manager leverer en samlet platform, som indebærer rekruttering, onboarding og 
HR-data. Systemerne er tilpasset kravene til mobile platforme og integrerer direkte 
med de sociale medier. Desuden tilbyder HR Manager også en app udgave til brugere 
på farten.

Bilv klar til den nye EU Persondataforordning
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  |  LEDEREN

I HR har vi i efterhånden mange år 
haft fokus på udvikling, strategi, 
forretningsforståelse og så videre, 
og så meget desto ”sjovere” er 
det, at årets absolut mest omtalte 
HR-emne er et helt lavpraktisk et af 
slagsen. 

Og ja, jeg taler selvfølgelig om jura 
eller nærmere bestemt om den nye 
persondataforordning, der blev 
vedtaget for et år siden, og som de 
fleste virksomheder kæmper for at 
have styr på til maj næste år. 

Men hvorfor kan et emne uden ret 
megen udviklingspotentiale eller 
bonus for forretningen, så blive det 
mest ”hypede” emne i hele 2017?

Ja, sikkert er det jo, at man fra EU’s 
side har vakt interesse for emnet 
ved at lægge en strafferamme på 
20 millioner euro ind eller bøder på 
op til 4 % af en virksomheds glo-
bale koncernomsætning. Og som 
de fleste jo ved, så kan økonomi i 
større beløb altid interesserer – selv 
de allerøverste lag i virksomheden.

Vi vil i dette nummer af HR-chefen 
forsøge at dykke lidt ned i reglerne, 
give tips til arbejdsgangen og give 
jer inspiration fra andres arbejde.

Paradoksalt er det jo faktisk, at det 
kun er enkelte regler, der i realite-
ten er blevet strammet eller indført 
som nye. Mange af de regler, som 
mange HR-afdelinger i øjeblikket 

kæmper med at få styr på, har faktisk været gældende 
i mange år. Med andre ord betyder det, at disse regler i 
princippet bare aldrig har været overholdt eller håndhæ-
vet, så stramningen er lige så meget et udtryk for, at det 
nu er blevet tid til at få styr på persondataene.

Når vi spørger de virksomheder og organisationer, der al-
lerede er gået i gang med arbejdet, så er der enighed om, 
at denne opgave ikke løses på kort tid. Der ligger mange 
timer i det, udgifter til indkøb af nye it-systemer eller tjek 
af de gamle, ekstern hjælp og meget andet. Så uden om-
svøb venter der jer en opgave – så gå straks i gang.

Når det så er sagt, så kan et jævnt kedeligt jura-projekt 
faktisk sagtens blive et godt, udviklende og strategisk 
stykke HR-arbejde. For med oprydning i huset, gennem-
gang af alle processer, kig på de organisatoriske arbejds-
gange, så kan bonussen sagtens være en endnu stærkere 
organisation bagefter.  

God læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, DBA,
DANSK HR

Kommende nummer af HR-chefen – se årets temaer på www.danskhr.dk

Er jura virkelig 

så vigtigt?

Og husk nu, at det snart er tid til for en stund at glemme 
jura, HR og arbejdet i øvrigt for i stedet for at trække stik-
ket ud, holde fri med familien, læse en god bog, drikke et 
glas vin og bare nyde en forhåbentlig dejlig sommer. 

Vi hos DANSK HR  
ønsker jer alle en dejlig 
sommer og ferie. 
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STYR PÅ VIRKSOMHEDENS PERSONDATA?
6 trin til at lave et compliance-tjek 

FIND DET RETTE SPÆNDINGSNIVEAU
Med en praktisk tilgang til tingene gik CRH Concrete for 
mere end et år siden i gang med at forholde sig til den nye 
persondataforordning, som virksomhederne skal leve op til 
fra maj 2018.  

VÆRKTØJET DU HAR VENTET PÅ
Få et værktøj der tjekker, om I overholder nuværende person-
datalovgivning, giver et overblik over, hvad I skal gøre for at 
overholde lovkravene, og endelig skaber et godt fundament 
til forberedelse af den kommende EU-forordning.   

PUST DET IKKE OP TIL ET PAPIRMONSTER  
Læs hvordan man hos Dansk Standard har grebet implemen-
teringen af den nye persondataforordning an.

HR’S KRITISKE ROLLE I KRISESTYRING 
De fleste organisationer har i dag udarbejdet kriseplaner. 
Med nye persondataregler skal man også forholde sig til, 
hvordan man håndtere et såkaldt ”cyber breach”. Få tips 
hertil.   

NEDTÆLLINGEN ER BEGYNDTE  
Hør hvordan Autohuset Vestergaard har gjort sig klar til den 
nye persondataforordning.   

FIND MERE INSPIRATION  
Opfind ikke den dybe tallerken en gang til. Se den buket 
af gode hjemmesider, vi har samlet, og som kan give god 
inspiration til arbejdet med persondata. 

MÅLING AF PERSONDATA
Persondata kan virke tørre og langt fra det, som HR er sat i 
verden for. Alligevel kan nye regler sikre bedre kvalitet i de 
grundlæggende HR-data og dermed give et bedre afsæt til 
mere evidens- og talbaseret HR.
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Svært at få overblik over alle kravene?
Vi har styr på det, så du ikke behøver. Brug vores online rekrutteringssystem Jobindex QuickApply næste 

gang du skal rekruttere. Med Jobindex QuickApply er du sikker på, at persondata bliver opbevaret og 

behandlet efter lovens forskrifter. Samtidig hjælper vores e-rekrutteringssystem dig med at svare og 

holde styr på kandidaterne. 

Du får gratis adgang til at håndtere dine rekrutteringer i Jobindex QuickApply, når du har en 

Profilannonce.

Se mere på www.jobindex.dk/QuickApply

Presnodtaa … Persondaat … 

Persondatalov … eller forordning?
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Find det rette 
spændingsniveau

Med en praktisk tilgang til tingene gik betonelementvirksomheden CRH Concrete for 

mere end et år siden i gang med at forholde sig til den nye persondataforordning, 

som virksomhederne skal leve op til fra maj 2018.

Det var lidt af en tilfældighed, at virksomheden 
kom så hurtigt i gang. For ifølge Group HR Ma-
nager Claus Knudsen fyldte emnet ikke så meget 
hos ham i starten af 2016. ”Jeg havde hørt om 
det, men ikke tænkt nærmere over, at vi skulle 
kigge på det i det omfang, som vi nu bagefter 
kan se, at vi har gjort,” fortæller han.

Dette fokus ændrede sig imidlertid, da hans 
kollega – payroll manageren – gjorde ham op-
mærksom på et kursus om emnet. De blev enige 
om, at de hellere måtte høre, hvad det gik ud 
på, og på vej hjem fra kurset var det pludseligt 
helt klart for dem begge, at her lå en opgave, 
der skulle løses. Ikke fordi de ikke havde styr på 
tingene hos CRH Concrete, men fordi det blev 
klart for dem – som for de fleste andre – at her 
lå en opgave med at få overblik og ikke mindst 
få ryddet op. 

HR tog føringen
Tilbage fra kurset tog Claus Knudsen en snak 
med virksomhedens øverste chef, og her blev 
man enige om, at der skulle styr på området, og 
det blev også aftalt, at HR skulle være tovholder 
for processen, for det var nu engang i løn og HR, 
at der var flest persondata. 

Med udgangspunkt i de gode anbefalinger, Claus Knud-
sen og hans kollega fik på det første kursus, gik de i gang 
med at indsamle inspiration, værktøjer og materiale man-
ge steder fra. ”Vi har helt sikkert brugt alle de værktøjer, 
som vi kunne finde, som andre allerede havde lavet, men 
der har også været steder, hvor vi har måtte udarbejde 
dem selv, simpelthen fordi de ikke fandtes endnu.”

Compliance
CRH Concrete er opstået på baggrund af en lang række 
mindre virksomheder, og stadig består virksomheden 
den dag i dag af mere end 11 produktionssteder fordelt 
over hele landet. En sådan konstellation kunne sagtens 
have vist sig at være en udfordring, men med et irsk 
moderselskab som ejer og en lang erfaring i at ’optage’ 
nye virksomheder i beton-familien, var der faktisk et godt 
fundament for arbejdet med persondata. 

Forklaringen herpå er, at man i virksomheden i forvejen 
har compliance-processer, og trods den spredte geografi, 
så er virksomheden ret centraliseret. Det vil sige, at mange 
funktioner lå samlet et sted, såsom løn og HR, så derfor 
var der ikke et masse mindre enheder, som man skulle 
have styr på. ”Det har selvfølgelig gjort det nemmere 
for os at få et overblik over området på grund af denne 
centralisering, men jeg skal bare sige, at vi stadigvæk har 
måttet ud på de lokale fabrikker og kigge, hvad der gemte 
sig i mapper, gamle arkivskabe og andre steder,” fortæller 
Claus Knudsen med et smil.

Få styr på dataflow 
Da CRH Concrete skulle i gang med persondataarbejdet 
gjorde man som det allerførste det, at HR og løn satte 
sig ned og identificerede alle de persondata, virksomhe-

Af Mette Nørlem, DANSK HR
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den havde, og man beskrev, hvordan man fik 
dem ’tilført’, hvad de blev brugt til, hvordan 
de blev delt, hvem der havde adgang til dem, 
og hvordan man opbevarede dem og eventuelt 
slettede dem. 
Dette arbejde tog cirka en dags tid, men det 
gav et godt overblik over, hvad man skulle have 
styr på. 

Hvem gør hvad?
Med et overblik over CRH Concretes dataliste 
kunne man nu gå lidt videre og identificere, 
hvem der også skulle have en rolle i det videre 
arbejde. Sikkert var det, at man skulle have en 
løbende dialog med it-afdelingen om de tekni-
ske løsninger, men det blev også klart, at andre 
også sad inde med et væsentligt antal person-
data. Et eksempel herpå var arbejdsmiljøchefen, 
der har ansvaret for alle arbejdsskader og den 
forsikringsmæssige behandling af de sager. 

Sådanne nøglepersoner blev selvfølgelig også 
draget med ind i det konkrete arbejde med at 
identificere data-processer og finde ud af, om 
det, man gjorde, levede op til reglerne, eller om 
processerne skulle ændres.

Gribe i egen barm
Samme arbejde foregik selvfølgelig internt i HR, 
hvor man også her kiggede på de enkelte pro-
cesser. Det kunne være; hvad sker der i forbin-
delse med rekruttering, hvordan kan vi sikre os, 
at vi kan beholde ansøgninger lidt længere tid, 

fordi vi gerne vil kunne kontakte kandidater på et senere 
tidspunkt, hvordan udarbejdes og opbevares advarsler, 
hvad gør vi med indkomne mails og så videre. 

”I dette arbejde gennemgik vi alle processer, og det var en 
god øvelse. Alle processer fik vi nu et overblik over, og vi 
kunne se, at der var mange, som vi allerede havde styr på, 
men der var selvfølgelig også ting, vi kunne rette op på, 
og det fik vi så gjort”, fortæller Claus Knudsen.

Overblik i organisationen
Med styr på de centrale funktioner i HR, løn og så videre 
var det nu tid til at få et overblik over, hvad der skete i 
organisationen. Derfor trak Claus Knudsen nu en uge ud 
af kalenderen, tog rundt til alle 11 produktionssteder og 
interviewede alle virksomhedens 50 ledere. Formålet med 
dette var at få et klart billede af, hvad de har af data, og 
hvordan de håndterer dem. Her blev det klart, at der lå 
mange mapper, gamle papirer fra nuværende og tidligere 

Claus Knudsen, Group HR Manager, CRH Concrete

Amager-Strandpark-EXPAN-letbeton
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ledere og meget andet. Derfor blev der straks 
igangsat en kraftig oprydning og sikring af data 
i form af opbevaring andetsteds, aflåsning eller 
andet. 

”For os var det klart, at den største udfordring 
på de lokale kontorer var de fysiske data. Gen-
nem vores it-systemer havde vi ret godt styr på 
det, der opbevares elektronisk, herunder sletning 
og hvem der har adgang, men de mange (og 
gamle) mapper, arkiver og andet måtte gennem-
gå en kraftig sortering. Men det er jo altid godt 
at få ryddet op,” griner Claus Knudsen. 

Ændr ’mindsettet’ 
Den nye persondataforordning handler selvføl-
gelig i første omgang meget om jura, processer, 
it og andet, men i bund og grund er det også 
helt afgørende, at der skabes en bevidsthed i 
virksomheden om området og de krav, der stil-
les. For arbejdet slutter ikke maj 2018. Person-
data skal der jo fremover være styr på.

”I den forgangne proces har vi derfor haft 
emnet oppe at vende på et lederseminar. På 
det første møde informerede vi om reglerne og 
gav input til, hvad det betyder for vores arbejds-
gange. Vi har forsøgt at skabe ”awareness” om 
området, så lederne også er opmærksomme 
på, om vi gør noget, der er i strid med reglerne. 
Og jeg forventer, at det bliver en snak, som vi 
fremover løbende skal have fokus på,” siger 
Claus Knudsen.

Det er ikke kun lederne, der skal klædes på. Et 
af de næste skridt i persondata-arbejdet er at 
klæde de medarbejdere på, der skal have ad-
gang til persondata. Det forventer virksomheden 
dog bliver en del af deres almindelig compliance-
program og dermed også den træning, der 
ligger deri.  For selv om man har styr på it, data 
og processer, så bliver den menneskelige faktor 
formodentligt i fremtiden den største sikkerheds-
risiko, fordi det kan være der, at der sker fejl, så 
derfor er det vigtigt, at de klædes ordentligt på.

Nået i mål?
Hos CRH Concrete er man nu kommet et langt 
stykke i persondataarbejdet, men man er ikke 
nået i mål. Som nævnt ovenfor mangler der træ-
ning af relevante medarbejdere, men der er også 
ting, der endnu ikke er afklaret, og hvor man 
skal finde ud af, hvad man gør. I nogle tilfælde 
betyder det også, at virksomheden venter lidt 
på, hvad der kommer af meldinger fra eksper-
ter på dette område. For der er jo endnu ingen 
praksis på området, man kan forholde sig til.  

”Blot for at nævne to eksempler, hvor vi ikke ved, hvordan 
vi skal gribe tingene af, så er vi en arbejdsplads med tunge 
og farlige elementer. Sker der noget for nogle af vores 
medarbejdere, er det meget vigtigt, at vi kan komme 
i kontakt med de pårørende. En liste over pårørende 
indeholder persondata, men den skal jo samtidig være let 
tilgængelig, så hvad gør vi der? Et andet eksempel er, at vi 
ofte oplever, at de offentlige myndigheder ikke er så gode 
til at målrette, hvem der skal have hvilken post. Der kan 
altså sendes fysiske breve, der indeholder personfølsomme 
oplysninger, men som sendes til en forkert leder eller an-
det. Også her må vi have kigget på, hvordan vi løser det,” 
fortæller Claus Knudsen.

Udover at virksomheden venter på, at der på enkelte 
områder kommer nogle eksterne afklaringer – enten fra 
eksperter på området eller fra den efterfølgende praksis 
– så har virksomheden ikke benyttet ekstern hjælp. Claus 
Knudsen og hans kolleger har deltaget i en masse gratis 
kurser og workshops, som hver især har givet indsigt og 
inspiration, og han har også i høj grad brugt sit netværk til 
at udveksle erfaringer og få ideer. 

”Vi har selv drevet processen, og vi har selv – selvfølgelig 
ved udgangspunkt i det, vi har hørt eksperterne sige – af-
gjort, hvilket niveau vi mente var godt nok. Man kan blive 
ved, og vi kender endnu ikke de enkelte detaljer i, hvad 
der kræves fra EU’s side, men vi har taget den praktiske 
tilgang, som vi altid gør, og vi er helt overbeviste om, at vi 
er godt klar til maj 2018,” siger Claus Knudsen.

Tidsforbrug
På spørgsmålet om, hvor lang tid, der er brugt på de nye 
persondataregler, må Claus Knudsen regne lidt efter, for 
han har ikke ført regnskab med timeforbruget. Ifølge ham 
har det i perioder fyldt meget og i andre perioder har man 
slet ikke arbejdet med det. Efter lidt betænkningstid anslår 
han imidlertid, at hans arbejde alene løber op i cirka 20 
arbejdsdage. Udover denne arbejdsmåned, som han har 
brugt, så ligger der den tid, som hans kolleger i løn, it, 
arbejdsmiljøorganisationen og så videre også har brugt på 
opgaven. 

Trods det store tidsforbrug og det til tider lidt tunge jura, 
så ser Claus Knudsen processen som god. ”Det er egent-
ligt dejligt, at vi nu har fået ryddet op i en masse gammelt. 
Vi kan også sige, at vi har fået kigget alle processer igen-
nem, så vi nu gør tingene rigtigt i forhold til reglerne, men 
også på en hensigtsmæssig måde. Det har været en spæn-
dende opgave, men jeg er glad for, at vi gik i gang i god 
tid, for det har gjort, at vi har kunnet nå det sammen med 
vores andre opgaver, og det har givet os tid til at under-
søge ting, når vi stødte på noget, vi ikke vidste, hvordan vi 
skulle håndtere,” slutter Claus Knudsen.  
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Af og til dukker der ord op, som kommer på  

alles læber. Et af disse ord har det sidste års tid 

helt sikkert været disruption.  I alle virksomheder 

er ordet blev nævnt og diskuteret, og man har 

forsøgt at forholde sig til, hvad det betyder i den 

enkelte virksomhed. 

Mange steder er ordet blevet et udtryk for det 

skræmmende faktum, at vi ikke kan forudsige, 

hvad fremtiden bliver – hverken teknologisk, 

markedsmæssigt eller fra konkurrenterne – og 

det gør det svært at arbejde med. Også mange 

HR-afdelinger har svært ved at finde ud af, hvad 

disruption betyder for dem. 

Når august-nummeret er på gaden, sætter vi fo-

kus på begrebet, og vi vil forsøge at give bud på, 

hvad det betyder, og hvordan man kan arbejde 

med det – både i hele forretningen men også 

i HR. Glæd dig til masser af god inspiration til, 

hvordan man kan ”tæmme” det uhåndterbare 

begreb, når bladet er på gaden 29. august. 
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