
I Netic har vi mange års erfaring med sikker it-drift 
og effektiv håndtering af persondata. Med effektive 
risikostyringsprocesser og klar styringsstruktur 
implementerer, forankrer og driver vi GDPR og 
compliance.

Er din virksomhed 
klar til den nye 
persondataforordning?

Når EU-forordningen afløser den 
eksisterende Persondatalov vil det nye 
regelsæt berøre de fleste virksomheders 
datahåndtering og -opbevaring. Denne 
digitale transformation kræver styring 
af virksomhedens driftsmodel og den 
kommende forandringsproces. 

Ledelse og andre centrale aktører bør 
være involveret i implementeringen for 
at sikre forankring og kapitalisere på de 
nye muligheder det giver for forbedring af 
forretningen. I tæt samarbejde ser vi bl.a. på: 

• Kortlægning af persondata
• Risikovurderinger
• Politikker og procedurer
• Det aktuelle it-sikkerhedsniveau
• Data Protection Officer (DPO)
• Samtykke
• Privacy by design / default
• Retten til at blive glemt
• Databehandleraftaler
• Overvågning og rapportering 
  af sikkerhedsincidents
• Uddannelse af medarbejdere
• Måling af compliance

Netic sikrer GDPR og compliance

Hos Netic leverer vi alt fra 

foranalyse, projektledelse, 

politikker, procesbeskrivelser og 

systemunderstøttelse til effektiv 

implementering, efterlevelse af kravene 

og vedligeholdende drift. Med klar 

styring skaber vi den nødvendige 

forankring til vedvarende forandring.

Den 25. maj 2018 træder den nye EU-lovgivning om håndtering af persondata (GDPR) 
i kraft. Mange af principperne fra Persondataloven er videreført, men suppleret med en 
række præciseringer og udvidelser.  



Hos Netic er vi specialister i at udvikle sikker it-drift, der skaber 
målbare resultater med et klart forretningsmæssigt fokus. Vi 
sikrer størst værdi, når vi som strategisk rådgiver, analytiker og 
driftsansvarlig kan tage ansvar, agere og optimere, ikke bare agilt 
og hurtigt, men også med det rette forretningsmæssige formål. 

Få mere viden om sikker it-drift, der skaber målbar værdi. 
Ring på (+45) 9635 4595 eller skriv til salg@netic.dk  

Netic A/S     
Alfred Nobels Vej 27      
DK-9220 Aalborg Ø      
netic.dk

Sikker it-drift.
Leveret af specialister

1. Kortlægning af persondata
Via interviews og/eller workshops skaber vi sammen det 
nødvendige overblik over systemer, data og behandlingsaktiviteter. 
Vi supplerer i relevant omfang med systemunderstøttelse, fx Digital 
Guardian til dataregistrering og –klassifikation.

2. Risikovurderinger, DPIA
Vores certificerede konsulenter hjælper jer gennem it-
risikovurderinger og eventuel Data Protection Impact Analysis 
(DPIA) for at skabe det nødvendige fundament for eventuelle 
tilpasninger af sikkerhedsniveauet. 

3. Politikker og procedurer
Vi tager udgangspunkt i Netic politikker og procedurer, som vi ved 
fungerer og lever op til kravene og supplerer med vores erfaringer 
fra kundeleverancer. Via dialog skræddersyr vi til jeres organisation.

4. Det aktuelle it-sikkerhedsniveau 
Vi vurderer det aktuelle it-sikkerhedsniveau målt ift. best practice, 
GDPR eller andre specifikke compliancekrav og ønsker. Vi 
supplerer interviews og dataindsamling med dedikerede værktøjer 
til fx sårbarhedsskanning.  

5. Fremtidigt it-sikkerhedsniveau
For at opretholde sikkerheden fremadrettet tilbyder vi en række 
løsninger, som vi tilpasser, fx BlackstoneOne, Cisco Umbrella, 

Splunk, DLP og ikke mindst drift af hele eller dele af jeres systemer, 
såfremt det er den optimale løsning for jer.

6. Data Protection Officer (DPO)
Det kræver fokus at efterleve GDPR og opretholde it-sikkerheden, 
men det kan være svært at opretholde fokus internt, da udviklingen 
går stærkt. Outsourcer I opgaven til os, sikrer en dedikeret konsulent, 
at I ikke mister momentum. Vi kalder det DPOaaS og CISOaaS.

7. Overvågning og rapportering af sikkerhedsincidents
De nye regler for overvågning og rapportering kan ikke opfyldes 
manuelt. Vi tilbyder således et gennemprøvet og skalerbart setup, 
hvor vi på basis af Splunk tilbyder SIEM og kan supplere med et 
fuldt bemandet Security Operation Center (SOC).

8. Uddannelse af medarbejdere
Vi har udviklet en unik web-baseret læringsplatform, hvor vi 
uddanner de forskellige niveauer i jeres organisation via målrettet 
information og test. Vi kan supplere indholdet med jeres ønsker og 
specifikke politikker/regler, og I kan følge læringskurven.

9. Måling af compliance
For at efterleve GDPR er det vigtigt med løbende målinger af 
it-sikkerheden. Vi letter og optimerer dette arbejde med Netic 
Compliance Tool og supplerer med blandt andet Netic Security 
Scanner og BlackstoneOne.

Compliance
Hos Netic implementerer og driver vi den daglige GDPR compliance gennem 
en klar styringsstruktur. Den består blandt andet af disse elementer:


