
Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening inviterer til en vigtig og 

inspirerende eftermiddag for dig og din virksomhed. Den 25. maj 2018 

træder den nye EU-persondataforordning i kraft, og der er varslet store  

bøder til virksomheder, der ikke overholder forordningen. Derfor er det  

en god ide, at du forbereder din virksomhed på at overholde de nye regler.

Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behand-

ler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er 

meget mere end oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle 

forhold, race og lignende, da alle oplysninger, der kan henføres til en  

person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail omfattes.

Det kan virke som en stor mundfuld og måske være svært at gennem-

skue, hvilke krav der stilles til præcis din virksomhed, og hvad du skal have 

styr på. Derfor er Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening gået 

sammen om at tilbyde en praktisk og løsningsorienteret eftermiddag, 

hvor indlæg fra Advodan og RISMA kombineres med et messeområde, 

hvor du kan møde lokale rådgivere, der byder ind med forskellige  

løsnin  ger til din virksomhed angående Persondataforordningen. 

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig på 

www.naestvederhverv.dk/events/persondataforordningen/
Tilmelding senest torsdag den 15.marts 2018.  

Deltagelse er gratis. Der er et ”No-show-Fee” på kr. 200,- + moms

15.45 Ankomst

16.00 Overblik over reglerne 
  v/ jurist Lars Emde Poulsen 

(L), CIPP-E certificeret  

persondatarådgiver fra  

Advodan i Slagelse.

17.15  Messe med lokale rådgivere 
samt pause og sandwich

   

18.00  Compliance program til små  
virksomheder

	 	v/ CCO Steen Rath  

fra RISMA

18.30 Messe med lokale rådgivere
 

19.00 Tak for i aften

PERSONDATA-
FORORDNINGEN  
I PRAKSIS
Mandag den 19. marts 2018 kl. 16.00 – 19.00 
Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, 
Grønnegade 10, 4700 Næstved

INVITATION NYE  
REGLER FRA  

25. MAJ  
2018



OPLÆGSHOLDERE

Lars Emde Poulsen,  
jurist (L) CIPP-E certificeret person-
datarådgiver fra Advodan i Slagelse 
Som virksomhedsejer er du ansvarlig for, at din 

virksomhed overholder forordningens krav til  

behandling af personoplysninger, og det er derfor 

vigtigt at sikre, at din virksomhed har de rigtige 

procedurer, politikker og paradigmer for overhold-

else, da virksomheden i modsat fald risikerer at 

blive mødt med de nye og høje bødetakster. Som 

noget nyt, får myndighederne mulighed for at  

udstede bøder på op til 20 mio. euro eller 4 % af 

virksomhedens årsomsætning. Et niveau, der  

ligger langt fra de takster, der gælder i dag.

I denne forbindelse giver ADVODAN et overblik 

over reglerne i den nye persondataforordning.

Steen Rath,  
CCO i RISMA
Alle virksomheder og myndigheder, der er etable-

ret i EU, er forpligtede til at overholde kravene  

i persondataforordningen (General Data Protec-

tion Regulation, også kendt som GDPR), der 

træder i kraft den 25. maj 2018.

RISMA og Plesner Advokatpartnerselskab har 

sammen udviklet en løsning, der hjælper din  

organisation med at efterleve forordningens krav: 

www.simplegdpr.dk



MESSEDELTAGERE
På messen kan du møde følgende rådgivere:

DreistStorgaard,		
advokat	Peter	Niemann	Thøgersen
DreistStorgaard Advokater A/S yder rådgivning til 

mindre og mellemstore virksomheder, som vi vejleder 

om alt fra den rette selskabs struktur til ansættel-

sesretslige og økonomiske forhold. 

Ydelse
Ved et DS Persondata Compliance-Tjek gennem går  

vi din organisations behandling af persondata og 

kommer med anbefalinger til at forebygge lovover-

trædelser. Vi samarbejder også med IT-specialister 

med særlig indsigt i korrekt hånd tering af person-

dataoplysninger.

Anvendelsen af persondata og behovet for com-

pliance-tjek varierer fra branche til branche og fra 

virksomhed til virksomhed. Omfanget og indholdet  

af compliance-tjekket fastlægger vi sammen med 

jer ud fra jeres behov og ønsker.

www.dreiststorgaard.dk/erhvervsret/persondata/

Beierholm,	statsaut.	revisor	Christian	Wennicke
Kan du nikke genkendende til bekymringerne om, 

hvordan din virksomhed bliver tilpasset de mange 

nye udfordringer og regler om Persondatafor  ord-

ningen? Revisionsfirmaet Beierholm tilbyder  

råd givning til små og mellemstore virksomheder  

om de nye regler.

Ydelse
Beierholm Næstved udbyder et eksklusivt Net værks-

forløb over tre moduler. Netværksforløbet afholdes 

lokalt på Beierholms kontor i Næstved. Vi glæder os 

til at byde din virksomhed velkommen på vores stand 

og præsentere din virksomhed for vores Netværks-

forløb.

www.beierholm.dk

PWC	Næstved,		
statsaut.	revisor	Martin	Langhoff	Hansen
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet 

og være med til at løse væsentlige problemstil-

linger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden 

inden for revision, skat og rådgivning. 

Ydelse
PwC tilbyder en målrettet ydelse med håndtering 

af persondataforordningen for mindre virksom-

heder. Kort fortalt udarbejder vi de krævede 

beskrivelser på baggrund af interviews af virk-

somhedens relevante medarbejdere mv.

www.pwc.dk

 

Synergi	Reklamebureau	Webbureau,		
direktør	Thomas	Hansen	og		
IT-	og	persondatakonsulent	Lars	Due	Nielsen
Kreativitet, god stil, ordentlighed og ærlighed er 

vores udgangspunkt for at arbejde med kommu-

nikation. Vi skaber solide og unikke løsninger, der 

imødekommer og – meget gerne – overstiger 

forventningerne.

Ydelse
Vi tilbyder et compliance-tjek, hvor vi gennemgår 

dit website og vurderer, i hvilken grad det lever op 

til artikel 13 i forordningen – ”Oplysningspligten”.  

Vi gennemgår bl.a. tilmelding til nyhedsbrev,  

kontaktformular, privatlivspolitik mv.

Book dit compliance-tjek denne dag til særlig 

messe-pris: Kr. 995,- ekskl. moms.

www.synergi1.dk



PERSONDATA

Persondata	Med	Omtanke,		
indehaver	og	DPO	databeskyttelsesrådgiver		
Anette	Pedersen
Persondataforordningen i øjenhøjde – din lokale, 

uvildige, certificerede rådgiver. Når du hellere vil 

fokusere på din forretning, undgå bøvl og sove 

roligt om natten. 

Ydelse
Vi tilbyder kortlægning, samtykkeerklæring, 

fortegnelse, medarbejderinstruks, databehandler-

aftalt og handleplan. Du får hurtigt et grundlag 

for at træffe beslutning om, om du har behov for 

at tilpasse dit eksisterende niveau af organisa-

toriske og tekniske foranstaltninger.

www.persondatamedomtanke.dk

RISMA,	CCO	Steen	Rath
RISMA Systems A/S blev grundlagt i 2014 og 

har med succes udviklet compliance værktøjer i 

samarbejde med forskellige indholdsleverandører, 

der besidder den faglige specialviden. I disse dage 

har vi især fokus på vores værktøj til persondata-

forordningen, som vi har udarbejdet sammen med 

Plesner Advokatpartnerselskab.

Ydelse
Vores værktøj styrer hele processen lige fra  

analyse af virksomhedens nuværende tilstand,  

til afhjælpning af gaps samt efterfølgende  

governance, og værktøjet dækker såvel de større 

virksomheder og organisationer som de mindre.  

Værktøjet fås via licens til cloud-baseret soft-

ware, der sikrer en hurtig, enkel og ligefrem 

håndtering.

www.dk.rismasystems.com

Friis	Solutions,		
indehaver	og	projektleder	Else	Kathrine	Friis
Friis Solutions er et konsulentbureau, hvor vi 

hjælper virksomheder med struktur og projekt-

ledelse gennem konkrete hjælp-til-selvhjælp-

værktøjer. Vi lærer jer metoderne, som gør jer  

i stand til at arbejde effektivt med jeres  

projekter.

Ydelse
I forbindelse med den nye persondataforordning 

har vi udviklet en metode, der giver dig og dine 

ansatte hjælp til en simpel, gennemskuelig og 

struktureret tilgang til håndtering af persondata. 

www.friissolutions.dk

Advodan,	advokatfuldmægtig		
Charlotte	Urup	Stoltenberg
Vi rådgiver virksomheder og private i hele re-

gionen. Som en del af ADVODAN trækker vores  

advokater på erfaringer fra hele kæden, som 

tæller mere end 120 jurister.

Vores rådgivning tager afsæt i din hverdag og dit 

lokalområde. Derfor har vi kompetencerne til at 

skræddersy løsninger, som passer optimalt til dine 

udfordringer.

 

Ydelse
Vi kan rådgive og vejlede dig og din virksomhed  

i de nye databeskyttelsesregler, som træder  

i kraft i maj 2018. Vi kan guide jer igennem de  

udfordringer, som virksomheden kommer til at 

stå overfor i forbindelse med de nye regler.  

I samarbejde med jer, finder vi de løsninger, som 

passer bedst til jeres virksomhed.

 

www.advodan.dk


