
 

15% rabat til dig: ControlManager™ med rabat til de første 15  

    

 

      

Kære Hjemmeside Klik 

Siscon Aps's besøg fra Datatilsynet står måske lige for døren, og du er klar til at byde dem velkommen 

med mere eller mindre ro i maven. 

 

Datatilsynet har i 2. halvdel af 2019 fokus på fire områder: 
     

1. Databehandlere (dvs. tilsyn med databehandlere) 

2. Den daglige overvågning 

3. Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold 

4. Automatiske afgørelser og profilering 
     

Mit bud er, at det er punkt nr. 1 og nr. 3, som i hvert fald er relevante for dig og Siscon Aps. 

 

Derfor vil jeg i denne og næste mail komme med vigtige pointer til dit tilsyn med databehandlere. Mails 

kan, som bekendt, kun blive for lange, så hvis du læse mere, kan du læse om alle Datatilsynets fire 

områder her. 

 

Hvis du har brug for mere hjælp end bare et par mails, er du velkommen til at få en af vores dygtige 

konsulenter ud og få sparring på præcis de punkter, som du ønsker. 
    

 

GRATIS DEMOADGANG TIL CONTROLMANAGER™  

   

  

3 vigtige pointer ift. tilsyn med databehandlere 

 

1. Du skal udføre det 

Ja. Det skal ”desværre” udføres. Datatilsynet skriver i deres vejledning, at de har erfaret en del 

forvirring på dette område, og derfor er det ikke en helt dum pointe at lægge ud med. 
     

2. Virksomheder kan - oftest - selv udføre det 

Her har der også hersket en del tvivl: Skal det være en advokat? En revisor? Svaret er nej. Datatilsynet 

skriver, at virksomheder selv kan påse tilsynet, hvis de har den fornødne IT-sikkerhedsmæssige viden til 

det, og du har sandsynligvis denne viden - særligt hvis du bakker dig selv op med et værktøj eller 

system. 
     

3. Du kan udføre det fra dit alm. compliance-værktøj 

Hvordan tilsynet skal udføres har også været genstand for flere forskellige overbevisninger, og alt lige fra 

telefonopkald, mail og fysisk fremmøde er blevet praktiseret. Alle disse tre former, særligt det fysiske 

tilsyn, kan stadig have sin berettigelse i særlige tilfælde (fx: hvis du har en databehandler med høj risiko, 

kan der være grund til også fysisk at kontrollere). 

 

Men der er fra Datatilsynets side ingen krav om, hvordan du udfører tilsynet, og jeg vil derfor foreslå 

absolut den nemmeste og mest overskuelige løsning: Udfør tilsynet i det compliance-værktøj, du allerede 

bruger. 
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Stil dette krav til dit compliance-værktøj: 

Det skal tilbyde en platform, hvor du sikkert, nemt og effektivt kan foretage din indhentning 

af tilsyn med jeres databehandlere og få besvarelsen retur. 
   

  

ET VÆRKTØJ DER MØDER KRAVET 

   

 

 

15-års fødselsdag = 15% rabat til de første 15 

Vi fejrer vores 15-års fødselsdagsfest ved at give 15% rabat 

til de første 15*, der booker en uforpligtende 

præsentation af ControlManager™. 

 

Det er en pris på 99,- kr. om dagen for at sikre fast grund 

under fødderne for dit compliance-arbejde arbejde i Siscon 

Aps. 

 

99,- kr. er hurtigt tjent ind i afskaffelsen af unødigt 

papirnusseri og ineffektive processer. 

 

Og husk: Siscon efterlader dig aldrig "bare" med et strålende 

værktøj, hvis du også har brug for sparring omkring det 

praktiske arbejde. Vores team af konsulenter er altid klar til 

at bakke dig op. 
  

 

   

  

 

Bedste hilsner 
     

   

 

     

 

Sandra Illerhag & Camilla Bruun 
Tlf. +45 40 93 17 42 
Mail: sai@siscon.dk 
 
Team Siscon 
     
  

Du modtager denne mail, da du tidligere har givet samtykke til, at Siscon må sende dig nyhedsbreve, videnscases, og invitationer. 
Ønsker du ikke længere at modtage dette fra Siscon kan du afmelde nyhedsbrevet her. Husk at klikke fluebenet af. 
 
*Tilbuddet gælder for det første års licens ved mødebooking senest 15/11-19 samt aftaleindgåelse senest 31/12-19 og er betinget af, 
at du og Siscon Aps ikke i forvejen benytter et andet tilbud fra Siscon. 
** 99,- kr. er beregnet ud fra en virksomhed med mellem 100-249 medarbejdere. 
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