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FORORD

Persondatabeskyttelse – den nye risiko

Beskyttelsen af den enkelte persons data bliver væsentlig
styrket, når EU’s forordning om persondatabeskyttelse,
GDPR, udgør lovgrundlaget for databehandling fra den 25.
maj 2018. Forordningens understregning af retten til at
kontrollere egne data medfører en række nye forpligtelser
for virksomheder, der håndterer data om kunder, brugere,
medlemmer, medarbejdere og andre personer.
En del af forpligtelserne rammer ind i kernen af opgaver, der
allerede i dag gennemføres af bestyrelse og ledelse for at
overholde selskabsretlig lovgivning, anbefalinger om god
selskabsledelse samt årsregnskabsloven. Persondataforordningen introducerer således en risikobaseret tilgang til
databeskyttelse, som kræver risikostyring og forudsætter
intern regulering i form af politikker, procedurer, kontrol- og
evalueringsmekanismer. Krav til transparens og dokumentation er også omfattet af forordningen, og dermed placerer
den sig solidt i et governance, risk & compliance univers.
De potentielle, negative økonomiske konsekvenser af ikke
at have styr på databeskyttelse og behandlingssikkerhed
knytter sig dels til tillidsforholdet til bl.a. kunderne og
medarbejderne og dermed til virksomhedens omdømme og
placering på markedet. Dels til de bødekrav for manglende
efterlevelse, der går op til 150 mio kr. eller 4 pct. af årlig
omsætning, men også til den situation, hvor det vil være
nødvendigt at stoppe forretningsaktiviteter, indtil databehandlingen er lovlig. I forlængelse heraf ligger risikoen for
klager og erstatningssager fra personer, der fx oplever læk
eller misbrug af deres persondata.
I et forretningsudviklingsperspektiv er en flerhed af forretningsmæssige risici og udfordringer på spil for virksomhederne – alle virksomheder uanset størrelse. Manglende
strukturer til indarbejdelse af forordningens krav i nye

produkter og services kan også give en negativ effekt i form
af lang udviklingstid eller kort levetid på et marked, som
allerede i dag viser tegn på, at databeskyttelse er blevet et
forbrugerkrav. Persondatabeskyttelse kan derfor udnyttes
som konkurrencemæssig fordel.
Alt dette kræver en effektiv og sikker datahåndtering, men
ikke alene gennem regler. Den organisatoriske praksis skal
også være på plads, og en krumtap her er viden og transparens samt en adfærd og kultur, der fremmer god databehandlingsskik.
Virksomheders risikohåndtering, kultur og værdigrundlag
kommer ofte til udtryk i deres årsrapporter. I denne rapport
går vi derfor tæt på 64 børsnoterede danske virksomheders
årsrapporter for 2016 og 2017 og ser på, hvordan de oplyser
om deres persondatabehandling og håndterer den risiko, der
er forbundet med behandlingen. Vi ser også på, om de har
offentliggjort politikker om persondatabeskyttelse og anvendelse af cookies på deres hjemmesider. Årsrapporterne
for 2016 er behandlet i første dgave af rapporten, der udkom i januar 2018.
Vi håber på denne måde at kunne inspirere til en systematisk og integreret indsats for databeskyttelse, der baserer
sig på principper for god ledelse, risikostyring og compliance og er forankret i en datakultur, man som virksomhed kan
se forretningsinteressen i og er stolt af at kunne omtale
i sin årsrapport.

Birgitte Kofod Olsen

Ralph Bengtsson
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BAGGRUND

Politikker, risikostyring
og gennemsigtighed
Denne rapport sætter fokus på to
aspekter af 64 børsnoterede danske
virksomheders håndtering af persondata. Det ene omfatter offentliggørelse
af persondatapolitik og cookiepolitik
på virksomhedernes hjemmeside.
Det andet aspekt viser, om virksomhederne oplyser om deres indsats for
persondatabeskyttelse i årsrapporter
og CSR-rapporter eller gennem andet
tilgængeligt materiale på deres hjem
meside.
Aspekterne er forankret i såvel grund
læggende principper for dataansvarlighed og god ledelse som i retlige
forpligtelser til at redegøre for forretningsrisci i virksomhedernes finansielle
årsrapport og for CSR-risici samme
sted eller i en selvstændig rapport.
Princippet om dataansvarlighed udgør
en hjørnesten i EU’s persondatafor
ordning. Heraf afledes krav om databehandlingsaktiviteternes lovlighed,
rimelighed og gennemsigtighed, men
også til etablering af passende tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Disse skal
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afspejle virksomhedernes konkrete
risiko for at tilsidesætte databeskyttelse og beskyttelse af andre grundlæggende rettigheder for de personer,
hvis data behandles. Dette medfører
nye krav til politikker, risikovurdering,
procedurer, kontroller og evaluering
af foranstaltningernes effektivitet og
til dokumentation af, at forordningen
efterleves.
De persondataretlige principper spiller
fint sammen med de principper om god
selskabsledelse, som aktieselskaberne
har arbejdet med i en årrække. Heri
indgår også princippet om gennemsigtighed sammen med et princip om
rettidig information.
For børsnoterede selskaber hænger
disse principper tillige sammen med
årsregnskabslovens grundlæggende
forudsætning om væsentlighed i årsrapporteringen. På den baggrund må de
største danske virksomheder forventes
at redegøre for de væsentlige forhold,
der knytter sig til implementering af
persondataforordningens krav og til
samfundsansvaret for beskyttelse af
privatliv og persondata.

RESUME

		

Undersøgelsen omfatter børsnoterede,
danske virksomheder, der er optaget
i C25-indekset, Large Cap-indekset
og Mid Capindekset på Nasdaq OMX
Copenhagen. Vi har undersøgt virksomhedernes årsrapprorter for 2016 og
2017. For årsrapporterne for regnskabssåret 2017 gælder det, at i alt 64
virksomheder fordelt med 23 i C25, 17
i Large Cap og 24 i Mid Cap er omfattet
af undersøgelsen.
Vi har undersøgt, i hvilken udstrækning disse virksomheder opfylder
kravene i persondataforordningen og
cookiebekendtgørelsen om at have
tilgængelige politikker om henholdsvis
persondatabeskyttelse og anvendelse
af cookies.
Undersøgelsen viser en opfyldelsesgrad i forhold til disse parametre på 73
pct. for så vidt angår persondatapolitik
og på 91 pct. i forhold til cookiepolitik.
Derudover har vi undersøgt, hvordan
persondataforordningens, selskabslovens og årsregnskabslovens krav til
risikohåndtering slår igennem i relation
til persondatabeskyttelse i form af oplysninger i de lovpligtige årsrapporter
og CSR-rapporter.
Blandt de undersøgte virksomheder
har 30 pct. af virksomhederne oplyst
om deres indsats om persondataforordningen i den finansielle årsrapport,
mens 28 pct har oplyst om indsatsen i
CSR-materialet. Niveauet for oplysning
om compliance og risici i relation til
persondataforordningen er lavt.

De håndgribelige krav i forordningen
og dansk lovgivning til rapportering
medfører en forventning om, at per
sondatahåndtering kommer til udtryk
i materiale fra virksomhederne
i højere grad end det er tilfældet.
Når vi inkluderer indsatser for person
databeskyttelse, der ikke specifikt
angår forordningen, er der 59 pct. af
virksomhederne, der oplyser om deres
indsatser om persondatabeskyttelse.
Vi har udvalgt to brancher, som man
retteligt kan forvente har særligt fokus
på persondatabeskyttelse. Generelt
ligger sundhedsvirksomheder over
gennemsnittet, mens virksomheder
i den finansielle sektor ligger under
gennemsnittet i forhold til oplysning
om persondatabeskyttelse.
Generelt kan vi konstatere en sammenhæng mellem indeksets størrelse, og
hvor meget der oplyses om persondatabeskyttelse, og om tilgængeligheden
til politikker om persondata og cookies
på hjemmesiden.
Blandt de undersøgte 64 virksomheder
er der syv virksomheder, nemlig Colo
plast, Danske Bank, DFDS, ISS, SimCorp, Sydbank og Ørsted, der opfylder
på samtlige af undersøgelsens fem parametre. Vi har illustreret god praksis
på baggrund af 4 af virksomhederne,
og de indgår som cases til inspiration.

5

Analyse

I de følgende afsnit redegøres for resultaterne af de indsamlede oplysninger om de undersøgte virksomheders:
> Persondatapolitik
> Cookiepolitik
>	Oplysning om persondataforordningen i årsrapporten
>	Oplysning om persondataforordningen i CSR-rapporten
>	Opmærksomhed om person
databeskyttelse
>	Persondatabeskyttelse
i sundhedsvirksomheder
>	Persondatabeskyttelse
i finansiel sektor
Hvert analyseområde indledes med
en beskrivelse af de bestemmelser
i persondataforordningen og i dansk
lovgivning, der er relevante for virksomhedernes håndtering af persondata og for deres kommunikation til
omgivelserne om, hvordan de planlægger og udfører indsatsen for at skabe
effektiv databeskyttelse.
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Til nogle analyseområder er der
knyttet cases, som illustrerer, hvordan
konkrete virksomheder har udformet
deres persondatabeskyttelsesindsats
og redegjort for den i årsrapporter,
CSR-rapporter og andet CSR-relevant
materiale.
Analyserne afsluttes med et sæt anbefalinger, som kan inspirere til en systematisk og rettidig indsats i forhold til
at efterleve persondataforordningens
krav og skabe den datakultur, der skal
være med til at omsætte reglerne til
daglig praksis og til udarbejdelse af
kommende årsrapporter.
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ANALYSEOMRÅDE 1

Persondatapolitik

PERSONDATAFORORDNINGEN ARTIKEL 24, STK. 2
Hvis det står i rimeligt forhold til behandlingsaktiviteterne, skal de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1
[tekniske og organisatoriske foranstaltninger], omfatte den dataansvarliges implementering af passende data
beskyttelsespolitikker.

Lovkrav til persondatapolitik
EU-forordningen, som trådte i kraft i
maj 2016 og er gældende fra den 25.
maj 2018, indeholder en forpligtelse
til at udarbejde politikker om privatlivsbeskyttelse. Forordningen indeholder ikke en udtrykkelig pligt til at
offentliggøre sådanne politikker, men
principperne om dataansvarlighed og
transparens medfører en forpligtelse
til åbenhed om databehandlingen, som
kan omsættes til et konkret krav om
offentligt tilgængelige politikker.
Persondatapolitikken skal oplyse
brugerne om, hvilke persondatatyper,
der indsamles, og hvad formålet med
indsamlingen af oplysningerne er,
fx IP-adressen på den computer, der
anvendes, kontaktoplysninger eller
betalingskortoplysninger. Det skal derudover fremgå, hvorfor oplysningerne
er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet, og hvordan
det sikres, at de afgivne oplysninger
er korrekte. Opbevaringstiden for data
skal også oplyses i politikken, herunder
fx hvilke slettefrister, der gælder for
de anvendte datatyper. I nogle tilfælde
vil der være knyttet et krav om afgivelse af samtykke til persondatapolitikken, før siden kan benyttes. Det er
især tilfældet på platforme for sociale
medier.
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Hvis oplysningerne om brugerne
videregives til andre, fx offentlige
myndigheder eller andre virksomheder,
skal disse modtagerkategorier oplyses
i politikken. Det skal oplyses særskilt,
hvis den databehandling, der udføres i
tilknytning til hjemmesiden, indebærer
overførsel af data til et land uden for
EU. Det kan være tilfældet, når it-støttefunktioner er outsourcet til Indien, eller
data opbevares i en Cloud-løsning, der
er etableret i USA.
Der skal også oplyses om de sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes
for at sikre, at data ikke lækkes eller
tilintetgøres, fx via brug af kryptering
og pseudonymisering, og hvordan data
er sikret mod bl.a. uretmæssig indsigt
og uautoriseret offentliggørelse.
Endelig bør politikken indeholde oplysninger om de datarettigheder, brugeren
har, fx om retten til at få adgang til sine
data eller anmode om at få dem slettet,
og hvem man retter henvendelse til for
at gøre brug af disse rettigheder.
Virksomhedernes persondata
politikker
I undersøgelsen har vi set på, om de
omfattede 64 virksomheder har udformet en persondatapolitik og gjort den
tilgængelig på deres hjemmeside.

Det samlede billede på tværs af de tre
indekser, C25, Large Cap og Mid Cap,
fremgår af figur 1 og viser, at i alt 73
pct. af virksomhederne har offentliggjort en persondatapolitik, svarende
til 47 virksomheder. Det er omtrent
samme niveau som ved forrige undersøgelse ultimo 2017.
Ser vi på udviklingen fra ultimo 2017 til
primo 2018, har 2 procentpoint færre
virksomheder en offentlig persondatapolitik.
Af figur 2 fremgår den procentvise
andel af virksomheder i de tre aktieindekser, der har en tilgængelig politik
for persondatabeskyttelse.

FIGUR 1
PRIVATLIVSPOLITIK
Pct.

27

73

Ja

Nej

FIGUR 2
PRIVATLIVSPOLITIK FOR C25

PRIVATLIVSPOLITIK FOR LARGE CAP

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MID CAP

Pct.

4

24
96

50

50

76
Ja

Nej

Bortset fra en enkelt virksomhed i
C25-indekset (William Demant) har de
22 øvrige virksomheder offentliggjort
en persondatapolitik svarende til
96 pct.

Matas, NNIT, Nordjyske Bank,Ringkjøbing Landbobank, SAS, Tivoli og
Vestjyske Bank). Her er niveauet også
uændret i forhold til den første rapportudgave.

Blandt de 17 virksomheder i Large
Capindekset mangler fire af virksomhederne at oplyse om deres databehandling gennem en persondatapolitik
(Jeudan, Nilfisk Holding, Scandinavian
Tobacco Group og Schouw & Co). Der er
derfor samlet set kun 76 pct. af disse
virksomheder, der opfylder kravet om
en persondatapolitik på nuværende
tidspunkt. Det er samme niveau som
da det blev undersøgt ultimo 2017.

Samlet set kan der således konstateres
et fald i andelen af virksomheder med
persondatapolitik, der følger indeksplaceringen. Fra en opfyldelsesgrad på
96 pct. virksomheder i C25-indekset

Billedet ser lidt anderledes ud i Mid
Cap-indekset, som opfylder på et
lavere niveau end de to øvrige indekser.
Her har præcis halvdelen af virksomhederne gjort en persondatapolitik
tilgængelig på deres hjemmeside
(Bang & Olufsen, Brdr. Hartmann,
BankNordik, Columbus, D/S Norden,

til 76 pct. i Large Cap-indekset og et
yderligere fald til 50 pct. i Mid Capindekset.
I lyset af, at persondataforordningen
er gældende fra den 25. maj 2018 må
det anses for skuffende, at blandt de
64 største virksomheder har 17 af dem
ikke en offentlig tilgængelig person
datapolitik.

PRIVACYKOMPASSET
PrivacyKompasset er udviklet af Erhvervsstyrelsen til virksomheder, der har brug
for at teste om de lever op til persondataforordningens krav. Det er et gratis
online-redskab, der hjælper til at få indblik i det nuværende databeskyttelsesniveau
og også kan bidrage med inspiration og viden til databeskyttelsesindsatsen fremadrettet.
PrivacyKompasset er tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
https://startvaekst.virk.dk/privacykompasset
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ANALYSEOMRÅDE 2

Cookiepolitik

COOKIEBEKENDTGØRELSEN § 3, STK. 2, NR. 5
Informationen er fyldstgørende, når den som minimum er umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren ved samlet
og tydeligt at blive meddelt denne. Desuden skal information, når der sker lagring af eller adgang til oplysninger
i slutbrugerens terminaludstyr igennem en informations- og indholdstjeneste, være vedvarende tilgængelig for
slutbrugeren ved en direkte og tydeligt markeret adgang på den pågældende informations- og indholdstjeneste.

Krav om cookiepolitik
Efter Cookie-bekendtgørelsen skal
brugeren informeres om lagring af
oplysninger på deres udstyr, fx pc'en
eller mobilen. Det skal ske ved en umiddelbart tilgængelig meddelelse eller
som en meddelelse, der er vedvarende
tilgængelig, fx på udbyders hjemmeside.
Personer, der besøger virksomhedernes hjemmeside, skal oplyses om,
hvilke cookies, der anvendes, og hvad
de bruges til. Cookies kan bruges lokalt
på hjemmesiden, fx til at optimere
sidens funktionaliteter, eller til at
tracke kunder på tværs af websites

FIGUR 3
COOKIEPOLITIK
Pct.

9

91
Ja

10

Nej

med det formål at benytte oplysningerne til fx at udarbejde personaliserede
kundeprofiler. Virksomheden kan også
tillade tredjeparter at placere cookies
og ad den vej tilgå oplysninger om de
brugere, der benytter siden.
Placering af cookies kræver i de fleste
tilfælde samtykke, og i alle tilfælde skal
brugeren oplyses om, hvordan de kan
slette eller afvise cookies. Denne information skal gives i Cookiepolitikken.
EU's kommende regler om e-privacy
betyder, at eksisterende cookiepolitikker skal opdateres, så de opfylder de
nye krav.

Tilgængelige cookiepolitikker
Blandt de undersøgte 64 børsnoterede
virksomheder er der 58, svarende til
91 pct. af de undersøgte virksomheder, der har lagt en cookiepolitik på
deres hjemmeside og dermed gjort
den tilgængelig for brugerne (figur 3).
Niveauet er uændret sammenlignet
med 2017, hvor data til første udgave
af rapporten blev indsamlet.
Figur 4 viser den procentvise andel af
virksomheder i de tre aktieindekser,
der har offentliggjort en cookiepolitik
på deres hjemmeside.

Alle 23 virksomheder i C25-indekset
har en lettilgængelig cookiepolitik
på deres hjemmeside. Blandt de 17
virksomheder i Large Cap-indekset er
opfyldelsgraden tilsvarende høj, idet
kun én ud af 17 virksomheder har undladt at offentliggøre en cookiepolitik
(Schouw & Co).

gaard Holding, IC Group, Orphazyme,
SP Group og Veloxis Pharmaceuticals),
svarende til en opfyldelsesgrad på
79 pct.

I Mid Cap-indekset ser vi fem ud af 24
virksomheder, der har undladt at lægge
en cookiepolitik på hjemmesiden (Høj-

Samlet set ser vi således et fald i
andelen af virksomheder med cookiepolitkker, der bevæger sig fra en
opfyldelsesgrad på 100 pct. i C25indekset til 94 pct. i gruppen af Large
Cap-virksomheder og videre ned til
79 pct. af Mid Cap-virksomhederne.

FIGUR 4
COOKIEPOLITIK FOR C25

COOKIEPOLITIK FOR LARGE CAP

Der er næppe tvivl om, at den megen
oplysning og debat om cookie-ordningen og især dens samtykkekrav
har bidraget til det høje opmærksomhedsniveau hos virksomhederne, som
tallene ovenfor kan ses som udtryk for.
Sammenholdt med et forventligt fokus
hos børsnoterede virksomheder på at
efterleve gældende lovgining, fører det
naturligt til en høj opfyldelsesgrad.

COOKIEPOLITIK FOR MID CAP

Pct.

6

100
Ja

21

94

79

Nej

CARVE CONSULTING ANBEFALER:
Politikker om persondatabeskyttelse og brug af cookies
udgør vigtige redskaber for virksomheder til intern regulering af persondatabehandlingsaktiviteter og oplysning
til eksterne interessenter om, hvordan databehandlingen
er tilrettelagt for at opfylde krav til compliance, risikostyring og god ledelse.
Brug persondataforordningen som anledning til at etablere en systematisk indsats, der omfatter:

›	Offentliggørelse af en persondatapolitik, der afspejler
den forretningsmæssige relation til kunder, leverandører og andre personer, hvis persondata behandles
›	Tjek af nuværende persondatapolitiks opfyldelse af
forordningskravene
›	Tjek af cookiepolitikken og indføjelse af evt. oplysning
om, hvordan samtykke kan tilbagetrækkes
›	Vedligeholdelse af persondata- og cookiepolitik
gennem compliance-programmer
› Bestyrelsens godkendelse af persondatapolitikken
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CASE

Lettilgængelige politikker

NETS
Medlem af Global Compact siden: Ikke medlem
Branche: Digitale betalingsløsninger
(Corporate Services, Financial & Network Servises,
Merchant Servises)
Antal ansatte: 2.400
Rapporteringspligt: 2017

Nets' politikker om persondatabeskyttelse og de cookies,
de anvender på hjemmesiden, er lettilgængelige via
forsiden på virksomhedens hjemmeside. Via et cookiebanner nederst på siden får man relevant og tilstrækkelig information om de cookietyper, der anvendes,
hvilke oplysninger, de indsamler, og om hvordan de kan
afvises eller slettes. Politikken er dog kun tilgængelig
på engelsk.

FOTO ER STI LLE T TI L RÅ DI G H E D AF : NE T S

Fra cookiepolitikken kan man klikke sig videre til den
danske udgave af persondatapolitikken for Nets DanID.
Den forklarer detaljeret, men i et klart og letforståeligt
sprog, hvordan persondata indhentes og hvilke persondata, det drejer sig om, hvilke formål dataene behandles til, og hvem de videregives til. Derudover oplyser
politikken om muligheden for at benytte sig af retten til
indsigt i egne persondata og til at få dem ændret eller
slettet.
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I persondatapolitikken kan man også læse om, hvordan
datasikkerheden sikres gennem kryptering og brug af
certifikater og via kontrolsystemer, herunder security
compliance reviews, kontrol med, at god privacy praksis
overholdes og årlig systemrevision.
Persondatabeskyttelse og behandlingssikkerhed er
også styrket ved, at brugere kan anvende hjemmesiden
anonymt. Hjemmesiden Nets DanID opsamler således ikke
automatisk personoplysninger og linker heller ikke anonymiserede tekniske oplysninger med specifikke brugere.
Via hjemmesidens forside får man også adgang til en
informationsside om GDPR og det projekt, virksomheden
har arbejdet på siden 2016 for at blive klar til at efterleve
forordningens krav i maj 2018. Disse aktiviteter omfatter
analyser af organisationens databehandling, forbedrede politikker og opdatering af databehandleraftaler
samt etablering af kontrolmekanismer. På den måde er
forordningsindsatsen med til at fremme gennemsigtighed
for kunder og deres forståelse for Nets’ anvendelse af
persondata.
Persondatabeskyttelse er også nævnt som formål i Nets'
CSR-politik og i virksomhedens etiske retningslinjer.
Se Nets’ persondatapolitik her: nets.eu/Pages/GDPR.aspx
NETS er pr. 13.2.2018 ikke længere et børsnoteret selskab
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PERSONDATAFORORDNINGEN ARTIKEL 24, STK. 1:
Under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af
varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise,
at behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om nødvendigt revideres
og ajourføres.

Persondatabehandling som risiko
Den forretningsmæssige og økonomiske risiko for en virksomhed i forhold
til persondatabeskyttelse omfatter
de risici, der er forbundet med manglende lovligt grundlag for databehandlingen, eller tilintetgørelse, tab og
ændring af de persondata, virksom
heden behandler, og som ofte udgør
et vigtigt aktiv for virksomheden.
Med til risikobilledet hører også en
medarbejder eller databehandlers
uautoriserede videregivelse af data
eller misbrug af adgang til de persondata, der transmitteres, opbevares
eller på anden måde behandles som
led i opgaveløsningen.
I en persondataretlig sammenhæng
er disse klassiske forretningsrisici
imidlertid kombineret med en pligt for
ledelsen til at afdække databehandlingens konsekvenser for den person, hvis
data behandles, og i det lys vurdere
risikoen for negativ effekt på vedkommendes rettigheder og frihedsrettigheder.
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Disse rettigheder og friheder dækker i
princippet hele kataloget af grundrettigheder i EU-traktatens charter – eller
i alt 50 rettigheder og frihedsrettigheder, herunder såvel civile og politiske
rettigheder som økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder samt miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.
I en dansk sammenhæng vil det typisk
berøre retten til privatlivs- og persondatabeskyttelse, retten til ytringsfrihed, tanke-, samvittigheds- og
religionsfrihed, bevægelsesfrihed og
ikke-diskrimination.
Den negative effekt af databehandlingen udgør fx en risiko, når den fører til
direkte fysisk, materiel eller immateriel skade for kunden eller medarbejderen, eller forhindrer vedkommende i at
udøve kontrol med egne data. Enhver
behandling af følsomme oplysninger
og behandling af oplysninger om
sårbare fysiske personer og børn udgør
i sig selv en risiko, som skal håndteres.
Dertil kommer risikoen for, at evalueringer af personlige forhold med det

formål at udføre fx kreditvurdering af
kunder eller performance-vurdering af
medarbejdere fører til negativ effekt
i form af udelukkelse fra optagelse af
lån eller ansættelse.
Risikovurdering i årsrapporten
Forpligtelsen til at redegøre for riskohåndtering i den finansielle årsrapport
er indeholdt i årsregnskabslovens krav
til ledelsesberetningen. Det fremgår af
årsregnskabslovens § 107 b, at hoved
elementerne i virksomhedens interne
kontrol- og risikostyringssystemer skal
beskrives i den lovpligtige redegørelse
for virksomhedsledelse.
Det skaber en forventning om, at
virksomhederne har en klar forståelse
af de risici, der knytter sig til deres
persondatabehandling og behandlingssikkerhed.

CASE

Risikohåndtering

ISS
Medlem af Global Compact siden: 26-07-2001
Branche: Facility Services inden for rengøring,
catering, sikkerhed, ejendomsservice, support-service
og teknisk service
Antal ansatte: 500.000
Rapporteringspligt: 2017

FOTO E R ST ILLE T T IL R ÅDIG H E D AF : ISS

For ISS Group indgår persondatabeskyttelse sammen
med informationssikkerhed i virksomhedens risikobillede. Risikoen er identificeret og beskrevet i både den
finansielle årsrapport og i CSR-rapporten.
I årsrapporten kædes risikoen sammen med øgede
forretningsaktiviteter på områder, der indebærer registrering af persondata, oplysninger om forretningsaktiver og -koncepter. Derudover nævnes det, at risikoen er
i fokus, fordi ISS’ kunder opererer indenfor for pharma,
fødevareproduktion og finansiel sektor, hvilket giver
ISS en øget eksponering for risici i forhold til informationssikkerhed og cybersikkerhed. Risikoen håndteres
via interne politikker og procedurer om informations-

sikkerhed og ændring af krav til persondatabehandling,
bl.a. i kontrakter med eksterne aktører, der udveksler
persondata med ISS Group.
Processer for nødvendig omhu (due diligence) anvendes
i ISS Group til at afdække CSR-risici. Risikovurderingen
er baseret på FN’ retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, og identificerer privatlivsbeskyttelse
og persondatabeskyttelse som en af tre hovedrisici.
For at reducere risikoen er der udarbejdet interne regler
om databehandling i ISS Global People Standards og
indsatsen monitoreres af intern revision.
ISS viser på denn måde, hvordan den forretningsmæssige
risiko og CSR-risikoen for at påvirke en menneskerettighed negativt hænger sammen, og hvordan de to risici
kan håndteres i daglig drift og i årsrapporterne som et
væsentligt indsatsområde.
Læs ISS Groups årsrapport og CSR-rapport her
http://www.annualreport.issworld.com/2017/
http://www.responsibility.issworld.com/report2017/
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På baggrund af de store økonomiske
konsekvenser som manglende efter
levelse af persondataforordningen
fører med sig, må det forventes, at en
sådan risikoafdækning fremadrettet
vil indgå blandt hovedelementerne i
risikostyringen. Fx er bødeniveauet
for manglende eller ukorrekt gennem
førelse af en konsekvens- og risiko
analyse af databehandlingsaktiviteterne fastlagt til op til 75 mio kr. eller
2 pct. af årlig omsætning, mens anden
mangelfuld implementering af kravene
til databehandlingens formålsbestemthed og nødvendighed kan udløse bøder
på op til 150 mio. kr. eller 4 pct. af årlig
omsætning.
Redegørelsen i årsrapporten vil derfor
i de kommende år nok afspejle en øget
aktivitet i forhold til etablering af specifikke kontrol- og risikostyringssystemer, der kan håndtere risici i relation til
persondatabeskyttelse i børsnoterede
selskaber – enten som en del af den
generelle årsrapport eller den specifikke CSR-rapportering.

ÅRSREGNSKABSLOVENS § 107B,
STK. 1, NR. 6:
En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et
reguleret marked i et EU/EØS-land,
skal medtage en redegørelse for
virksomhedsledelse, der omfatter
følgende: [...]
6) Beskrivelse af hovedelementerne
i virksomhedens interne kontrol- og
risikostyringssystemer i forbindelse
med regnskabsaflæggelsesprocessen.
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Direktionens rolle
Den lovpligtige redegørelse i ledelse
beretningen om virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer
i den finansielle årsrapport suppleres
af en anbefaling om at identificere
risici og skabe åbenhed om yderligere
relevante oplysninger. Anbefalingen
er indeholdt i kodekset Anbefalinger
for god selskabsledelse og konkretisere et overordnet formål om at sikre
tillid til selskaberne gennem rettidig
informationsformidling og gennemsigtighed.
Anbefalingen er målrettet selskabernes direktion og omfatter deres
løbende identifikation og styring af
virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici.
Derudover skal de identificerede risici
rapporteres til bestyrelsen, således
at den kan holde sig orienteret om
udviklingen inden for de væsentlige
risikoområder, herunder bl.a. om tiltag
og handlingsplaner, og redegøre herfor i årsrapportens ledelsesberetning.

ANBEFALINGER TIL GOD
SELSKABSLEDELSE, PUNKT 5:
5.1. Identifikation af risici og
åbenhed om yderligere relevante
oplysninger
5.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen
tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste
strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen samt for
selskabets risikostyring.

Bestyrelsens rolle
Bestyrelsen har en særlig opgave, når
det gælder virksomhedens riskostyring. Et generelt krav til den interne
rapportering om en virksomheds
væsentlige strategiske og forretningsmæssige risici er således indeholdt
i de selskabsretlige forpligtelser for
bestyrelser i børsnoterede selskaber. Bestyrelsen skal som led i denne
opgave påse, at fornødne systemer
og procedurer er etableret til effektiv
risikostyring og kontroller.

SELSKABSLOVEN § 115,
STK. 1, NR. 2
I kapitalselskaber, der har en
bestyrelse, skal denne ud over at
varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig
organisation af kapitalselskabets
virksomhed påse, at
2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne
kontroller.

ÅRSRAPPORTER 2017
FIGUR 5
GDPR I ÅRSRAPPORT FOR C25

GDPR I ÅRSRAPORT FOR LARGE CAP

GDPR I ÅRSRAPPORT FOR MID CAP

Pct.

26

65

74

Ja

29

35

71

Nej

ÅRSRAPPORTER 2016
FIGUR 5
GDPR I ÅRSRAPPORT FOR C25

GDPR I ÅRSRAPORT FOR LARGE CAP

GDPR I ÅRSRAPPORT FOR MID CAP

Pct.

9

17

83
Ja

100

91

Nej

Åbehned om persondatarisikoen
I lyset af forpligtelsen i persondataforordningen om at udføre risikovurderinger af persondatabehandlingen og den
organisatoriske og omverdensbestemte kontekst, den foregår i, er det interessant at se på, hvordan børsnoterede
danske virksomheder rapporterer om
deres arbejde med persondataforordningen i den finansielle årsrapport.
Vi har derfor undersøgt, om oplysninger om persondataforordningen indgår
i årsrapporterne i selskaberne i de
tre aktieindekser, C25, Large- og Mid

Cap, og foretaget en sammenligning af
disse selskabers opfyldelsesgrad.
Figur 5 viser, hvor stor en procentdel af
virksomhederne i de tre indekser, der
har nævnt persondataforordningen i
årsrapporten.
Af virksomhederne i C25-indekset er
det kun 26 pct., der har nævnt persondataforordningen i årsrapporten. Det
svarer til, at kun seks ud af 23 af de
største børsnoterede virksomheder
har redegjort for deres arbejde med at

implementere persondataforordningen
og herunder håndtere persondatarisikoen (Coloplast, Danske Bank, GN Store
Nord, ISS, Lundbeck og Ørsted). Det er
en smule bedre end i årsrapporterne for
2016, hvor 17 pct. af virksomhederne
skrev om persondataforordningen.
Overraskende nok skriver C25-virksomheder i mindre grad om persondataforordningen i årsrapporten end virksomheder i de to andre indekser.
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Virksomhederne i Large Cap er dem,
der oftest nævner persondataforordningen, idet 35 pct. har nævn den i
årsrapporten. De seks virksomheder,
der har skrevet om persondataforordningen er Alm. Brand, DFDS, G4S,
Københavns Lufthavne, SimCorp og
Sydbank. På det område har Large
Cap-virksomhederne forbedret sig
markant, da ingen af årsrapporterne for
2016 nævnte persondataforordningen.
Blandt Mid Cap-virksomhederne har 29
pct. (Bang & Olufsen, Columbus, NNIT,
Orphazyme, SAS, Solar og Sparekassen
Sjælland-Fyn) skrevet om persondataforordningen i årsrapporten. Det er en
stigning på 20 procentpoint fra sidste
års årsrapporter.
Niveauet blandt alle undersøgelsens
64 virksomheder for at rapportere om
persondataforordningen i årsrapporten
er på et år steget fra 10 pct. til 30 pct.
Samlet set er niveauet stadig lavt for
opfyldelse af kravene til rettidig information og gennemsigtighed om den
compliance- og risikodagsorden, der
har været stort fokus på i initiativer fra
brancherorganisationer og myndigheder siden april 2016, hvor forordningen
trådte i kraft.
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Særligt for børsnoterede virksomheder
udgør mangelfuld persondatabeskyttelse en væsentlig forretningsrisiko,
hvis den ikke håndteres effektivt. Derudover vil der fra maj 2018 være store
økonomiske konsekvenser forbundet
med ikke at efterleve forordningen og
ikke at have tilstrækkelig dokumentation for efterlevelsen på plads.

Det er derfor overraskende, at der ikke
er flere af de undersøgte virksomheder,
der redegør for arbejdet med at implementere persondataforordningen.

CARVE CONSULTING ANBEFALER:
Effektiv implementering af persondataforordningen og håndtering af
relaterede risici kræver detaljeret indsigt i virksomhedens databehandling
og i den organisatoriske og tekniske ramme, den udføres inden for, og i den
værdikæde, den indgår i. Det kræver en systematisk tilgang til indsatsen,
der bør omfatte:

›	Involvering af bestyrelse og direktion i beslutning om ambitionsniveau
›	Mapping af dataflows
›	Gennemførelse af compliance-og risikoanalyser
›	Processer for risikoidentifikation og -håndtering
›	Processer til sikring af rettidig information og gennemsigtighed
›	Procedurer og kontroller for efterlevelse og rapportering
›	Rapportering om persondatarisiko i den finansielle årsrapport
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ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99 A, STK. 2, NR. 4:
Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor
det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser,
som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde.

CSR-risikoen
I en CSR-sammenhæng fremgår kravet
til risikostyring af årsregnskabslovens
krav til redegørelsen for samfundsansvar. Virksomhederne skal herefter
oplyse om deres væsentligste risici på
bl.a. menneskerettighedsområdet.
Hvis tilsidesættelse af persondatabeskyttelse udgør en væsentlig risiko,
skal virksomheden således beskrive,
hvordan privatlivs- og persondata
beskyttelse er omfattet af en CSRpolitik eller specifik menneskerettighedspolitik og redegøre for, hvordan
politikken omsættes til handling og
målbare resultater. Derudover skal
det fremgå, hvordan risici i forhold til
privatlivs- og persondatabeskyttese
bliver vurderet og håndteret gennem
afbødende eller forebyggende foranstaltninger.
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Lovkrav til CSR-redegørelser
Årsregnskabslovens krav til CSRredegørelse har som formål at skabe
gennemsigtighed og åbenhed om virksomheders påvirkning af samfundet.
Kravet fremgår af årsregnskabslovens
§ 99a som pålægger børsnoterede
virksomheder og øvrige virksomheder i regnskabsklasse D og stor C at
rapportere om deres samfundsansvar i
deres årsrapport eller i en selvstændig
CSR-rapport.
Persondatarisko i CSR-rapporten
På grund af årsregnskabslovens krav
om årlig redegørelse for de risici, der
knytter sig til menneskerettigheds
området, har vi valgt at undersøge, om
virksomhederne i de tre største aktieindekser oplyser om deres indsats med at
implementere persondataforordningen
i deres CSR-materiale.

ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99 A,
STK. 1 OG STK. 2, NR. 2 OG NR. 4:
Store virksomheder skal supplere
ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-9.
Ved virksomheders samfundsansvar
forstås, at virksomheder integrerer
hensyn til bl.a. menneskerettigheder,
sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af
korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Af figur 6 fremgår det, hvor stor en
procentdel af virksomhederne i de tre
indekser, der har nævnt persondataforordningen i deres offentliggjorte
CSR-rapport eller den finansielle
årsrapports afsnit om CSR.

Virksomheder i C25-indekset har
hyppigst oplyst om persondataforordningen i CSR-rapporten. Ni ud af 23
virksomheder har omtalt deres indsats
i relation til persondataforordningen
(Coloplast, Danske Bank, Genmap, ISS,
NKT, Novo Nordisk, TDC, William Demant og Ørsted). I alt har 39 pct.
af C25-virksomhederne brugt CSRmaterialet til at oplyse om persondataforordningen, i modsætning til 29 pct i
2016-rapporterne.
Large Cap-virksomhedernes information om persondataforordningen
i CSR-rapporten er 16 procentpoint
højere end året før og ligger på niveau

med C25-indekset, nemlig på 35 pct.
Det betyder, at seks ud af ud af indeksets 17 virksomheder har fundet det
væsentligt at rapportere om persondataforordningen som en del af den
lovpligtige redegørelse om politikker
og risici på menneskerettighedsområdet (ALK Abello, DFDS, Nilfisk Holding,
SimCorp, Sydbank og Topdanmark).
Mere bemærkelsesværdigt er det,
at kun 12 pct. af virksomhederne i
Mid Cap-indekset har offentliggjort
oplysninger om persondatabeskyttelsesindsatsen i deres CSR-redegørelse.
Det er dog bedre end sidste år, hvor
ingen virksomheder i Mid Cap-indekset

kom ind på persondataforordningen i
CSR-materialet.
Blandt de i alt 18 virksomheder i undersøgelsen, der oplyser om indsatsen
for persondatabeskyttelse i deres
CSR-rapport, er en række forhold
karakteristiske for materialet.
Overvejende beskrives formålet med
persondataindsatsen som et complianceformål. Alle ti virksomheder oplyser
således, at de ønsker at sikre efterlevelse af persondataforordningen. Det
vil bl.a. ske gennem revidering af persondatapolitikken eller etablering af
nye processer, procedurer, retninings-

ÅRSRAPPORTER 2017
FIGUR 6
GDPR I CSR FOR C25

GDPR I CSR FOR LARGE CAP

GDPR I CSR FOR MID CAP
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ÅRSRAPPORTER 2016
FIGUR 6
GDPR I CSR FOR C25

GDPR I CSR FOR LARGE CAP

GDPR I CSR FOR MID CAP
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linjer og reveiws (ALK Abello, Coloplast,
Danske Bank, Genmap, ISS, Nilfisk
Holding, NKT, SP Group, TDC, Topdanmark, Zealand Pharma og Ørsted).
Andre knytter indsatsen direkte til
de organisatoriske eller tekniske
foranstaltninger, der efter persondataforordningen skal etableres. Et par
virksomheder nævner fx politik og procedurer som igangværende indsatser
(Genmap, ISS og SimCorp ) eller nævner
specifikt indsatser for at etablere
informationssikkehed (Coloplast og
TDC ).
Nogle af virksomhederne nævner et
kundeperspektiv som årsag til at sætte
fokous på persondatabeskyttelse.
Beskyttelse af medarbejdernes oplysninger nævnes også som formål
(Brd. Hartmann, DFDS og Sydbank).
Det er kun få af de 18 virksomheder,
der nævner persondatabeskyttelse
som et risikoområde. En af disse har
identificeret retten til privalivsbeskyttelse som CSR-risiko, og beskriver
en datalæks negative indflydelse på
samfundet. (TDC).
Overordnet set er det bemærkelsesværdigt, at kun syv af de 18 virksomheder oplyser om indsatsen med
persondataforordningen i såvel den
finansielle årsrapport som i CSR-rapporten (Coloplast, Danske Bank, DFDS,
ISS, SimCorp, Sydbank og Ørsted).

22

CARVE CONSULTING ANBEFALER:
Indsatsen med at implementere persondataforordningen kræver samspil
mellem mange forskellige dele af organisationen, idet den påvirker den
overordnede risikostyring og forretningsmæssige prioriteringer og beslutninger såvel som den del af driften, der konkret skal etablere sikkerhed
og dokumentation for, at databehandling og datasikkerhed lever op til
forordningens krav. Derudover skal indsatsen kommunikeres i både års
rapporten (som væsentlig forretningsrisiko) og i CSR-redegørelsen om
samfundsansvar i forhold til beskyttelse af menneskerettigheder.
For at sikre integration af persondataforordningen i flere organisatoriske
enheder og effektiv koordination mellem disse bør virksomhederne sikre, at:

›	Persondatabeskyttelsesindsatsen i forhold til at sikre efterlevelse, risikostyring og god ledelse integreres i de enheder, der i forvejen arbejder
med lignende opgaver
›	Forordningsindsatsen koordineres på tværs af disse enheder, fx via
CFO-funktionen
›	Vurderingen af risikoen for kunder og brugeres persondatabeskyttelse
integreres i den overordnede styring af forretningsrisikoen
›	Redegørelsen for persondatabeskyttelse indgår i både årsrapporten og
CSR-rapport som en del af den samlede eksterne kommunikation til de
forskellige grupper af interessenter.
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PERSONDATAFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 1 A:
Principper for behandling af personoplysninger: 1. Personoplysninger skal: a) behandles lovligt, rimeligt og på en
gennemsigtig måde i forhold til den registrerede ("lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed").

Databehandlingsprincipperne
Persondataforordningens principper
om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed i databehandlingen skal være
styrende for den måde, databehandlingen tilrettelægges på. Den enkelte
virksomhed skal derfor kunne dokumentere, hvordan de sikrer, at disse
principper anvendes, når de indsamler
persondata, anvender dem til analyser,

forretningsudvikling, markedsføring
eller ved vurdering af, om en kunde,
bruger elle patient kan få adgang til
produkter og services. Principperne
gælder i forhold til beslutningen om,
hvilke datatyper, der er relevante,
hvor mange data, der er nødvendige at
sammenstille, hvor længe dataene skal
opbevares, og hvem de videregives til.

Sammen med den konkrete risikovurdering af persondatabehandlingen har
principperne betydning for ledelsens
beslutning om, hvor virksomhedens
beskyttelsesniveau skal ligge. Ved
behandling af persondata med lav
risiko kan en rimelig behandling
opnås via et basalt complianceniveau,
mens højrisiko persondata, som fx
sundhedsoplysninger, kræver større

OPMÆRKSOMHED PÅ PERSONDATA
FOR LARGE CAP

OPMÆRKSOMHED PÅ PERSONDATA
FOR MID CAP
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FIGUR 7
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FIGUR 7
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opmærksomhed på både umiddelbare
og langsigtede konsekvenser af databehandlingen. Pejlemærket er i begge
tilfælde, de rimelige forventninger den
person, hvis data behandles, kan have
til databehandlingen, dens omfang og
konsekvenser.
Kommunikation om databeskyttelse
For at afdække, om virksomhederne
oplyser om deres indsatser for persondatabeskyttelse i bredere forstand
og ikke kun som en indsats om implementering af persondataforordningen
har vi undersøgt, om virksomhedernes
arbejde med persondatabeskyttelse
er beskrevet i enten årsrapporten eller
CSR-redegørelsen.
Når vi udvider undersøgelsesområdet
fra persondataforordningen til at omfatte persondatabeskyttelse generelt,
ændrer billedet sig markant.
På denne baggrund ser vi nemlig, at 70
pct af virksomhederne i C25-indekset
– eller 16 af 23 virksomheder – informerer om deres forskellige former for
indsatser for persondatabeskyttelse
(A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Coloplast, Danske Bank, Genmap, GN Store
Nord, Lundbeck, ISS, NKT, Nordea Bank,
Novo Nordisk, TDC, Tryg, Vestas Wind
Systems, William Demant og Ørsted).
Resultatet for virksomhederne i Large
Cap-indekset viser, at 65 pct. rapporterer om arbejdet med persondataforordningen i årsrapporten, omtrent
samme niveau som året før. I alt 11 ud
af 17 virksomheder oplyser om en indsats, der vedrører persondatabeskyttelse (Alk-Belló, Alm. Brand, DFDS, G4S,
Københavns Lufthavne, Nilfisk Holding,
Rockwool International, SimCorp, Sydbank, Topdanmark og Össur).

CARVE CONSULTING ANBEFALER:
Når principper og lovkrav om persondatabeskyttelse, risikostyring og rapportering skal omsættes til daglig praksis, kræver det en målrettet indsats,
der er tilpasset virksomhedens produkter, den kontekst den indgår i, og de
personer, der bliver berørt af dens databehandling og sikkerhed. Det vil for
de fleste virksomheder kræve store forandringer i arbejdsgange og processer at omstille sig til de nye krav til persondatabeskyttelse, og det vil påvirke
hele organisationen. Langsigtet er det en opgave for ledelsen at skabe en
persondatakultur, der kan understøtte efterlevelsen og indarbejdelsen af
reglerne. Det kan gøres ved at:

›	Definere hvad god databehandling er i jeres virksomhed
›	Træffe beslutning om ambitionsniveauet – er målet compliance eller dataetik
›	Fastlægge en konkret praksis for indarbejdelse af databeskyttelse
i organisationskultur og adfærd, fx gennem etiske retninglinjer

›	Identificere forhindringerne for at skabe en persondatakultur
›	Skabe initiativer, der kan understøtte bevægelsen fra faktisk til ønsket
adfærd

›	Teste og undervise ledere og medarbejdere i god persondatapraksis

I Mid Cap-indekset ligger forekomsten
af oplysninger om persondatabeskyt
telse på et lavere niveau nemlig på 46
pct. Det afspejler, at 11 virksomheder
ud af 24 oplyser om en persondatabeskyttelsesrelateret indsats (Bang
& Olufsen, Brdr. Hartmann, Columbus,
Højgaard Holding, NNIT, Orphazyme,
SAS, Solar, SP Group, Sparekassen
Sjælland-Fyn og Zealand Pharma ). En
mærkbar fremgang fra sidste års materiale, hvor kun 13 pct. af Mid Cap-virksomhederne nævnte persondata.
Samlet set er det positivt, at omkring
totredjedele af virksomhederne i C25
og Large Cap har opmærksomhed på
persondatabeskyttelse i enten årsrapporter eller CSR-rapporter.

har nævnt persondatabeskyttelse i
deres årlige rapportering (Bavarian
Nordic, Chr. Hansen, DSV, FLSchmidt,
Jyske Bank, Novozymes og Pandora),
eftersom den økonomiske risiko for
disse virksomheder er potentielt stor,
både i form af bøder og omsætningstab
på grund af utilstrækkelig beskyttelse
af deres kunder eller medarbejderes
persondata.
Det er også overraskende, at Mid
Cap-virksomhederne har en meget lav
opfyldelsesgrad. Det kunne tyde på, at
der mangler viden om persondataforordningens krav eller parathed til at
integrere de nye krav til persondatabeskyttelse og risikovurdering i virksomhedernes planlægning og drift.

Samtidig kan det dog undre, at syv af
de største danske virksomheder ikke
25
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Opmærksomhed på persondatabeskyttelse

COLOPLAST A/S
Medlem af Gobal Compact siden: 29-11-2002
Branche: Fremstillingsvirksomhed.
Plastproduktion til sunhedssektoren.
Antal ansatte: 11.000
Rapporteringspligt: 2017

Coloplast er en af de virksomheder, der har vist højst
opfyldelsesgrad både i forhold til tilgængelige politikker og til oplysning om persondataforordningen og
persondatabeskyttelse i årsrapport, CSR-rapport og
andet tilgængeligt CSR-materiale.

FOTO E R STILLE T TI L RÅ DIG HE D A F: C OLOPLAST A/ S

Virksomhedens fokus på persondatabeskyttelse har
sit afsæt i øgede online-aktiviteter, der er målrettet
brugere af Coloplasts produkter til at håndtere stomi
og inkontinens, i behovet for forbedret informationssikkerhed og i risikoen for manglende efterlevelse af
forordningen.
Online-aktiviteterne fører til indsamling og behandling
af flere persondata om kundernes privatliv. Coloplast
prioriterer derfor sikringen af respektfuld og fortrolig
behandling af disse kundedata.
Efterlevelse af persondataforordningen kædes i årsrapporten sammen med den styrkelse af informationssikkerheden, der er opnået i forbindelse med organisering
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og certificering af informationssikkerhedsindsatsen
efter ISO 27001-standarden.
Persondatabeskyttelse er også identificeret som en
risiko, der kan skade Coloplasts omdømme og økonomi,
i årsrapportens afsnit om risikohåndtering i relation til
overholdelse af lovgivning.
Den interne indsats for at styrke persondatabeskyttelse
kommer også til udtryk i Coloplasts etiske retninglinjer
for medarbejderne. Disse indeholder et selvstændigt
afsnit om persondatabeskyttelse, som fremhæver, at
indsamling, behandling og opbevaring af persondata
altid skal ske til et bestemt formål og være nødvendigt.
Det understreges også, at sikkerheden ikke må slækkes,
og at data ikke må videregives uden samtykke, databehandleraftale og vurdering af modtageren.
Konkrete tiltag til at sikre persondatabeskyttelse
i Coloplast omfatter uddannelse af medarbejderne i
it-sikkerhed, intern og ekstern revision af databehandlingen og udpegning af en databeskyttelsesrådgiver.
Coloplast viser på denne måde, hvordan persondatabeskyttelse og -sikkerhed er afgørende for virksomhedens
kunderelation og omdømme, og hvordan sikring af
pålidelig databehandling sker gennem en organisationsog ledelsesstruktur, der kan identificere og håndtere
risici, udføre kontroller og revision, samt øge sikkerheden ved hjælp af medarbejderettede retningslinjer og
undervisning.

BRANCHEEKSEMPEL

Sundhedsydelser

Vi har valgt at se nærmere på virksomheder, der producerer udstyr og yder
services på sundhedsområdet, udvikler
medicin og lægemidler eller arbejder
med bioteknologi. Disse virksomheder
behandler som led i udviklingsprocesser, forskning og i kontakten med
privatkunder store mængder data, som
udover almindelige data også omfatter
følsomme oplysninger, der knytter sig
til helbredsforhold.
Virksomheder, der er kategoriset som
tilhørende denne branche, omfatter
i alt 14 virksomheder. Heraf er otte
virksomheder placeret i C25-indekset
(Bavarian Nordic, Coloplast, Genmap,
GN Store Nord, H. Lundbeck, Novo
Nordisk, Novozymes, William Demant),
tre i Large Cap-indekset (ALK-Abelló,
Ambu, Össur) og tre i Mid Cap-indekset
(Orphazyme, Veloxis Pharmaceuticals,
Zealand Pharma).
Der er blandt sundhedsvirksomhederne
forholdsmæssigt flere virksomheder
fra C25-indekset og færre fra Mid Cap
indekset end generelt i undersøgelsen.
Da C25-virksomhederne gennemsnitligt opfylder krav til politikker og
information om persondatabeskyttelse
i højere grad end virksomhederne i de
andre indekser, må det forventes, at
sundhedsvirksomhederne på brancheniveau har en højere opfyldelsesgrad.
Som det fremgår af figur 8, har 29 pct.
af de virksomheder, der beskæftiger
sig med sundhed, valgt at oplyse om
deres arbejde med persondataforordningen i årsrapporten. Det er en fordobling fra 2016-årsrapporterne, hvor
kun 14 pct. skrev om persondataforordningen. Sundhedsvirksomhederne
fremstår ikke bedre end gennemsnittet
af virksomheder i undersøgelsen, hvor

ÅRSRAPPORTER 2017

ÅRSRAPPORTER 2016

FIGUR 8
GDPR NÆVNT I ÅRSRAPPORTEN

FIGUR 8
GDPR NÆVNT I ÅRSRAPPORTEN
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også 29 pct. nævner persondataforordningen i årsrapporten.
Figur 9 viser, at præcis som sidste år
oplyser 43 pct. af sundhedsvirksomhederne om deres arbejde med persondataforordningen i deres CSR-materiale.
For hele undersøgelsen er tallet 28
pct., når vi ser på tværs af indekserne.
Sundhedsvirksomhederne ligger dermed et stykke over gennemsnittet.

Nej

beskyttelse og privatlivsbeskyttelse
som en del af deres menneskerettighedsindsats.
Af figur 10 fremgår det, at 71 pct. af
sundhedsvirksomhederne i årsrapporten eller CSR-materialet har oplyst om
deres indsats for persondatabeskyttelse i bred forstand og ikke kun i relation
til implementering af persondataforordningen. Det er en virksomhed mere i
forhold til sidste år.

Udover koblingen til C25-indekstets
opfyldelsesgrad kan det hænge sammen med, at seks af de otte sundhedsvirksomheder har underskrevet FN’s
Global Compact og som led i dette
medlemskab har fokus på persondata-

Opfyldelsesgraden er en del højere end
det gennemsnitlige for alle virksomheder i undersøgelsen, idet opfyldelsen
dér ligger på 59 pct.

FIGUR 9
GDPR NÆVNT I CSR

FIGUR 10
OPMÆRKSOMHED PÅ PERSONDATA
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BRANCHEEKSEMPEL

Finansiel sektor

PERSONDATAFORORDNINGEN ARTIKEL 4:
"Profilering": Enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger
til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige
forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer,
interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

Der indgår 14 virksomheder fra
finansiel sektor i undersøgelsen.
Størstedelen af disse virksomheders
serviceydelser er rettet direkte mod
privatkunder og omfatter behandling af
mange forskellige typer data, herunder
følsomme persondata. Data anvendes i
branchen til bl.a. at kreditvurdere kunderne, og virksomhedernes behandling
af persondata må derfor som udgangspunkt betragtes som databehandling
med en tilknyttet høj risiko.
Vi har derfor valgt at se nærmere på,
hvordan de finansielle virksomheder
opfylder kravene til politikker og
oplysning om persondatabeskyttelse i
forhold til gennemsnittet af de undersøgte virksomheder.
De finansielle virksomheder omfatter
12 banker og to forsikringsselskaber,
hvoraf fire er placeret i C25-indekstet
(Danske Bank, Jyske Bank, Nordea og
Tryg), mens fire er placeret i Large
Cap-indekset (Alm. Brand, Spar Nord
Bank, Sydbank og Topdanmark) og
seks i Mid Capindekset (BankNordik, Jutlander Bank, Nordjyske Bank,
Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen
Sjælland-Fyn og Vestjyske Bank).
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Blandt disse finansielle virksomheder
er der færre fra Large Cap-indekset og
flere fra Mid Cap-indekset end generelt
i undersøgelsen.

Det fremgår af figur 11, at 29 pct.
– svarende til fire virksomheder
(Alm. Brand, Danske Bank, Sparekassen
Sjælland-Fyn og Sydbank) i gruppen

ÅRSRAPPORTER 2017
FIGUR 11
GDPR NÆVNT I ÅRSRAPPORTEN

FIGUR 12
GDPR NÆVNT I CSR
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ÅRSRAPPORTER 2016
FIGUR 11
GDPR NÆVNT I ÅRSRAPPORTEN
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FIGUR 13
OPMÆRKSOMHED PÅ PERSONDATA
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af banker og forsikringsselskaber har
nævnt persondataforordningen i årsrapporten. Det er på niveau med gennemsnittet af virksomheder i undersøgelsen, og markant bedre end forrige
år, hvor ingen finansielle virksomheder
nævnte persondataforordningen i
årsrapporten.
De finansielle virksomheder skriver i
begrænset omgang om persondataforordningen i CSR-materialet, se figur 12.
Tre af 14 virksomheder (Danske Bank,
Sydbank og Topdanmark) behandler
persondataforordningen i CSR-materialet. Det svarer til 21 pct., som trods
alt er mere end den enkelte virksomhed, der havde persondataforordningen med i CSR-materialet for 2016.
Det er bemærkelsesværdigt, fordi
tre af bankerne og to af forsikringsseskaberne (Danske Bank, Jyske Bank,
Nordea, Tryg og Topdanmark) har

Ja

Nej

underskrevet FN’s Global Compact
og derfor må forventes at kende til
persondatabeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som en del af den indsats
for respekt for menneskerettigheder,
som er omfattet af Global Compacts
ti principper.
Hvis vi udvider undersøgelsen ved at se
på persondatabeskyttelse generelt, ser
billedet dog lidt anerledes ud.

heder har databehandling som kerne
aktivitet og som led heri ikke alene
behandler store mængder af data, men
også oplysninger om private og følsomme forhold, ligesom de arbejder aktivt
med profilering af kunderne. Det ville
derfor være forventligt, at de i årsregnskabsåret 2017 havde haft fokus på de
risici og nødvendige implementeringstiltag, der knytter sig til efterlevelse af
persondataforordningen.

Som det fremgår af figur 13, er der
50 pct. af de finansielle virksomheder,
der har nævnt indsatser relateret til
persondatabeskyttelse i årsrapporten
eller CSR-redegørelsen. Tallet er større
end sidste år, hvor kun 29 pct. kom ind
på persondatabeskyttelse generelt.
Niveauet på 50 pct. er tæt på gennemsnittet i undersøgelsen på 59 pct.
Resultaterne for branchen er overraskende, fordi de finansielle virksom-
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Finansiel sektor
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DANSKE BANK

FOTO E R ST ILLE T T IL R ÅDIG H E D AF : DANSKE B ANK

Medlem af Global Compact siden: 9-8-2007
Branche: Financial Services Digitale betalingsløsninger
(Corporate Services, Financial & Network Servises,
Merchant Servises)
Antal ansatte: 18.500
Rapporteringspligt: 2017

Danske Bank er en af de virksomheder, som oplyser
om persondataforordningen i både årsrapporten og
CSR-materialet og har tilgængelige politikker for
persondata og cookies. Danske Bank er også et eksempel på en virksomhed, der ikke havde så stort fokus på
persondatabeskyttelse i årsrapporten og CSR-materialet for 2016, men som i 2017 giver området bevågenhed
i både årsrapporten og CSR-rapporten.
De nye krav, som persondataforordningen stiller, ser
Danske Bank både som en mulighed og en omkostning.
Fokus er på compliance, og på hvordan banken kan
realisere sidegevinster ved sin omfattende complianceindsats.

I CSR-materialet skriver Danske Bank, at de i 2017 igangsatte flere initiativer til at styrke sin complianceproces
og -kultur, blandt andet på grund af persondataforord
ningen. Banken er i gang med at implementere person
dataforordningen, og det arbejde fortsætter i 2018.
I årsrapporten kobler Danske Bank den forandring,
compliance-processen skaber til et af bankens egne
fokusområder, nemlig kundetilfredshed. Gennem com
pliance-processen kan banken få ny indsigt i sine kunder,
og den hjælp, de efterspørger. På den måde har banken
været i stand til at få en gevinst af de omkostninger,
der skal bruges for at opnå compliance.
Fra 2016 årsrapport og CSR-materiale til 2017-udgaverne
har Danske Bank rykket sig fra at være blandt de virksomheder i undersøgelsen, der slet ikke skrev om persondata
til at være blandt de syv bedste virksomheder i undersøgelsen. Danske Bank har udnyttet muligheden til at tilrettelægge sin complianceproces på en måde, der samtidig
opfylder på bankens forretningsmæssige målsætninger.
Se Danske Banks rapporter her:
danskebank.com/investor-relations/reports (årsrapport)
danskebank.com/da/ansvarlighed
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Samlet overblik

FIGUR 14
ALLE TRE INDEKSER OG ALLE FEM
SPØRGSMÅL

FIGUR 15
ALLE VIRKSOMHEDER OG ALLE FEM
SPØRGSMÅL
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Figur 14 ovenfor giver et samlet overblik over, hvordan virksomhederne i de
tre indekser – C25, Large Cap og Mid
Cap – opfylder principperne om gennemsigtighed og rettidig information
i årsrapporten og CSR-rapporten samt
kravene til politikker om persondatabeskyttelse og brug af cookies.
Undersøgelsen viser, at virksomhederne i nogenlunde samme grad har
persondatabeskyttelse på agendaen
i årsrapporterne. Derimod er der en
ensartet tendens i, at C25-virksomhederne er bedst, efterfulgt af Large
Cap og Mid Cap angående oplysninger
på hjemmesiden om persondata og
cookies, graden af opmærksomhed på
persondata og det samfundsmæssige
aspekt ved persondataforordningen
som beskrevet i CSR-materialet.
Figur 15 viser, hvor stor en procentdel
af virksomhederne, der opfylder positivt på undersøgelsens fem spørgsmål.
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0

Mid Cap

Det ses her, at 30 pct. af virksomhederne nævner persondataforordningen
i årsrapporten, og 28 pct. nævner
indsatser på området i CSR-rapporten.
I alt har en næsten halvdelen (47 pct.) af
virksomhederne således nævnt persondataforordningen i enten årsrapporten
eller i CSR-rapporten. Det ses tydeligt,
at forordningen snart er gældende,
idet kun 20 pct. af virksomhederne
nævnte persondataforordningen i
forrige års materiale.
Omfanget af virksomheder, der oplyser
om deres indsats er en del højere, når
vi afdækker bredere indsatser om persondatabeskyttelse. På den baggrund
oplyser 59 pct. af virksomhederne på
tværs af indeksene om deres databeskyttelsesindsats.
Virksomheder, der leverer udstyr,
serviceydelser, medicin og lægemidler
eller arbejder med bioteknologi, adskiller sig ved en højere opfyldelsesgrad,
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både når vi ser på indsatser om forordningen og persondatabeskyttelse i
bredere forstand. Andelen af virksomheder, der har beskrevet indsatsen i
enten årsrapporten og CSR-rapporten,
ligger således på 71 pct.

Den højeste opfyldelsesgrad på tværs
af indekser og brancher ser vi i forhold
til offentliggørelse af en cookiepolitik
på virksomhedernes hjemmeside. Her
er der kun seks virksomheder, der ikke
har gjort politikken tilgængelig.

I modsatte ende af skalaen finder vi
virksomhederne i finansiel sektor, som
ligger langt under gennemsnittet, både
når vi ser på oplysninger om persondataforordningen og persondatabeskyttelse. Her ligger andelen af virksomheder med oplysninger om indsatsen kun
på 50 pct.

Offentliggørelse af persondatapolitikken ligger ikke lige så højt. Vi ser
offentliggjorte politikker hos 73 pct.
af virksomhederne, svarende til at 47
virksomheder har politikken på deres
hjemmeside, mens 17 mangler at gøre
den tilgængelig.

Der ses en sammenhæng mellem
virksomhedernes placering i de tre
indekser og andelen af virksomheder,
der har gjort politikker tilgængelige på
deres hjemmesider. Generelt set falder
andelen af virksomheder med politikker fra den højeste indeksplacering til
det andet og tredje indeksnivaeu.
Samlet set er der alene syv virksomheder, der opfylder positivt på alle
undersøgelsens fem parametre
(Coloplast, Danske Bank, DFDS, ISS,
SimCorp, Sydbank og Ørsted ).
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Den anvendte metode

Undersøgelsen omfatter børsnoterede,
danske virksomheder, der er optaget
i C25-indekset, Large Cap-indekset
og Mid Cap-indekset på Nasdaq OMX
Copenhagen. I alt 64 virksomheder fordelt med 23 i C25, 17 i Large Cap og 24
i Mid Cap er omfattet af undersøgelsen.
C25-indekset er i denne sammenhæng
udskilt af det samlede Large Capindeks, og virksomhederne figurerer
derfor kun som indplaceret i C25.
Selskaber med to aktieklasser (A og
B-aktier) indgår kun i undersøgelsen
én gang. Derved udgør antallet af
C25-virksomheder 23.
Virksomhederne er inddelt efter
branche. Brancherne er defineret med
udgangspunkt i de kategorier, der
benyttes til at brancheopdele virksomhedsmedlemmer i FN's Global Compact.
Det er såldes denne inddeling, der har
været styrende for kategoriseringen af
virksomheder i de to branchegrupper,
der indgår i undersøgelsen, nemlig
finansiel sektor, herunder bank og
forsikring, samt sundhedsydelser, herunder udstyr og services, medicinal- og
lægemiddelindustri samt bioteknologi.
I undersøgelsen indgår persondata- og
cookiepolitikker fra virksomhedernes
hjemmesider samt årsrapporter og
CSR-rapporter, der er tilgængeligt på
disse sider i undersøgelsesperioden.
Der er kun anvendt materiale, der er
lettilgængeligt og fremstår som en
fast bestanddel af virksomhedernes
hjemmesider. På den måde vises det
billede, enhver med interesse for virk-
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somhedens håndtering af persondata
selv kan få adgang til.
Vi har kun indhentet materiale til
undersøgelsen via internetbrowsere og
ikke via mobile platforme. Det har især
betydning for undersøgelsen af virksomhedernes anvendelse og offentliggørelse af politikker.
Vi har undersøgt virksomhedernes
hjemmesider for at finde deres persondata- og cookiepolitikker. Politikkerne
er screenet for, om det er beskrevet,
hvordan og til hvad persondata bruges,
samt hvordan cookies anvendes, men
der er ikke udført en kvalitetsvurdering
eller compliancetest. Undersøgelsens
resultater er fremkommet ved besvarelser af to ja/nej-spørgsmål om
henholdsvis tilgængelighed til persondatapolitik og cookiepolitik.
For at undersøge, om virksomhederne
finder det væsentligt at fortælle om
håndtering af persondata og implementering af persondataforordningen,
har vi valgt at se på årsrapporter og
CSR-materiale. Vi har valgt dette
materiale, fordi det er her, virksomheden offentliggør et samlet billede af
væsentlige forretningsaktiviteter og
redegør for deres politkker samt for
kontrolog risikostyringssystemer.
Materialet omfatter årsrapporter mv.
for regnskabsårene 2016 og 2017.
Materialet fra de undersøgte virksomheders årsrapporter for 2017-undersøgelsen er behandlet i et program, der
ved brug af ca. 25 søgeord har opfan-

get de steder i materialet, der omhandler persondataforordningen eller
persondata. De passager programmet
har identificeret er derefter læst og
vurderet af en konsulent, med henblik
på at afgøre, hvad der eventuelt stod
om persondataforordningen eller persondata i bredere forstand.
Søgeordene er valgt ved at gennemgå et større antal årsrapporter og
CSR-materiale, og identificere de ord,
der blev brugt i omtalen af persondataforordningen eller persondata.
De tre spørgsmål, der danner grundlag
for undersøgelsen af oplysning om
persondataforordningen og persondatabeskyttelse, er ja/nej-spørgsmål.
Spørgsmålene omfatter:
1.	Er persondataforordningen nævnt
i årsrapporten?
2.	Er persondataforordningen nævnt
i CSR-rapporten?
3.	Er persondatabeskyttelse nævnt
i årsrapporten og CSR-rapporten?
Niveauet for at opnå "ja" til spørgsmål
3 er lavt, forstået sådan, at det er
tilstrækkeligt, at virksomheden nævner
et af søgeordene og i tilknytning hertil
beskriver en indsats eller aktivitet.
Med dette greb skabes et simpelt, men
letforståeligt billede af, om virksomhederne har fundet det væsentligt
og relevant at gøre opmærksom på
persondatahåndtering og eller forhold
i relation til implementering af persondataforordningen.

Forenklingen betyder dog, at virksomhederne i undersøgelsen godt kan
arbejde aktivt og synligt med persondatahåndtering og persondataforordningen, men have fravalgt at skrive
om det i årsrapport og CSR-rapport.
Virksomhederne kan også have skrevet
om indsatsen uden brug af de anvendte
søgeord og vil i så fald ikke blive identificeret som omfattet af "ja"-kategorien.
Metoden sigter således på med simple
parametre at gennemgå et stort antal
virksomheder på forholdsvis kort tid,
således at undersøgelsen let vil kunne
opdateres en gang om året.
Der indgår fire cases om virksomheder
i undersøgelsen. De er anset som egnede til at illustrere, hvordan man som
virksomhed kan udforme persondataog cookiepolitikker samt redegøre om
indsatsen for persondatabeskyttelse
i årsrapporten og CSR-rapporten på
en relevant og oplysende måde. Tre af
virksomhederne har direkte privatkundekontakt, mens den fjerde virksomhed
i overvejende grad er orienteret mod
forretningskunder.
Undersøgelsen er udført i perioden
1. februar til 15. april 2018.
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Carve Consultings anbefalinger

PERSONDATA- OG
COOKIEPOLITIK
Politikker om persondatabeskyttelse
og brug af cookies udgør vigtige
redskaber for virksomheder til intern
regulering af persondatabehandlingsaktiviteter og oplysning til
eksterne interessenter om, hvordan
databehandlingen er tilrettelagt for
at opfylde krav til compliance, risikostyring og god ledelse.
Brug persondataforordningen som
anledning til at etablere en systematisk indsats, der omfatter:

›	Offentliggørelse af en persondatapolitik, der afspejler den forretningsmæssige relation til kunder,
leverandører og andre personer,
hvis persondata behandles
›	Tjek af nuværende persondata
politiks opfyldelse af forordningskravene
›	Tjek af cookiepolitikken og indføjelse af evt. oplysning om, hvordan
samtykke kan tilbagetrækkes
›	Vedligeholdelse af persondata
politik gennem complianceprogrammer
›	Bestyrelsens godkendelse af
persondatapolitikken
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RISIKO OG PERSONDATA
BESKYTTELSE

PERSONDATABESKYTTELSE
SOM CSR-RISIKO

OPMÆRKSOMHED PÅ PERSON
DATABESKYTTELSE

Effektiv implementering af persondataforordningen og håndtering af relaterede risici kræver detaljeret indsigt
i virksomhedens databehandling og i
den organisatoriske og tekniske ramme, den udføres inden for, samt i den
værdikæde, den indgår i. Det kræver
en systematisk tilgang til indsatsen,
der bør omfatte:

Indsatsen med at implementere persondataforordningen kræver samspil
mellem mange forskellige dele af
organisationen, idet den påvirker
den overordnede risikostyring og
forretningsmæssige prioriteringer
og beslutninger såvel som den del
af driften, der konkret skal etablere
sikkerhed og dokumentation for, at
databehandling og datasikkerhed
lever op til forordningens krav. Derudover skal indsatsen kommunikeres
i både årsrapporten (som væsentlig
forretningsrisiko) og i CSR-redegørelsen om samfundsansvar i forhold til
beskyttelse af menneskerettigheder.

Når principper og lovkrav om persondatabeskyttelse, risikostyring og
rapportering skal omsættes til daglig
praksis, kræver det en målrettet indsats, der er tilpasset virksomhedens
produkter, den kontekst den indgår
i, og de personer, der bliver berørt af
dens databehandlingog sikkerhed.
Det vil for de fleste virksomheder
kræve store forandringer i arbejdsgange og processer at omstille sig til
de nye krav til persondatabeskyttelse, og det vil påvirke hele organisationen. Før forordningen er gældende,
er der behov for at fokusere på de
væsentligste risici. Langsigtet er
det derfor en opgave for ledelsen
at skabe en persondatakultur, der
kan understøtte efterlevelsen og
indarbejdelsen af reglerne. Det kan
gøres ved at:

›	Involvering af bestyrelse og direktion i beslutning om ambitionsniveau
›	Mapping af dataflows
›	Gennemførelse af complianceog risikoanalyser
›	Processer for risikoidentifikation
og -håndtering
›	Processer til sikring af rettidig
information og gennemsigtighed
›	Procedurer og kontroller for efterlevelse og rapportering
›	Rapportering om persondatarisiko
i den finansielle årsrapport

For at sikre integration af persondataforordningen i flere organisatoriske enheder og effektiv koordination
mellem disse bør virksomhederne
sikre, at:
›	Persondatabeskyttelsesindsatsen
i forhold til at sikre efterlevelse,
risikostyring og god ledelse integreres i de enheder, der i forvejen
arbejder med lignende opgaver
›	Forordningsindsatsen koordineres
på tværs af disse enheder, fx via
CFO-funktionen
›	Vurderingen af risikoen for kunder
og brugeres persondatabeskyttelse integreres i den overordnede
styring af forretningsrisikoen
›	Redegørelsen for persondatabeskyttelse indgår i både årsrapporten og CSR-rapport som en del af
den samlede eksterne kommunikation til de forskellige grupper af
interessenter

›	Definere hvad god databehandling
er i jeres virksomhed

›	Træffe beslutning om ambitionsniveauet – er målet compliance eller
dataetik
›	Fastlægge en konkret praksis for
indarbejdelse af databeskyttelse
i organisationskultur og adfærd,
fx gennem etiske retninglinjer for
medarbejderne
›	Identificere forhindringerne for at
skabe en persondatakultur
›	Skabe initiativer, der kan understøtte bevægelsen fra faktisk til
ønsket adfærd
›	Teste og undervise ledere og medarbejdere i god persondatapraksis
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BILAG

Oversigt over virksomheder

Tabellen er udarbejdet på baggrund af Børsens indekseringer af børsnoterede selskaber i november 2017.
NAVN

INDEKS

BRANCHE

NAVN

INDEKS

BRANCHE

ALK-Abelló

Large Cap

Health Care

Nordjyske Bank

Mid Cap

Financial services

Ambu

Large Cap

Health Care

Novo Nordisk

C25

Health Care

Alm. Brand

Mid Cap

Financial services

Novozymes

C25

Health Care

A.P. Møller-Mærsk

C25

Industrial goods & services

Orphazyme

Mid Cap

Health Care

Bang & Olufsen

Mid Cap

Personal & Household Goods

Per Aarsleff Holding

Mid Cap

Construction & Materials

BankNordik

Mid Cap

Financial services

Pandora

C25

Personal & Household Goods

Bavarian Nordic

C25

Health Care

Mid Cap

Financial services

Brdr. Hartmann

Mid Cap

Industrial goods & services

Ringkjøbing
Landbobank

Carlsberg

C25

Food & Beverage

Chr. Hansen Holding

C25

Food & Beverage

Coloplast

C25

Health Care

Columbus

Mid Cap

Industrial goods & services

Danske Bank

C25

Financial services

DFDS

Large Cap

Industrial goods & services

Dong Energy / Ørsted

C25

Oil & gas

DSV

C25

Industrial goods & services

D/S Norden

Mid Cap

Industrial goods & services

FLSmidth & Co

C25

G4S

Rockwool International Large Cap

Construction & Materials

Royal UNIBREW

Large Cap

Food & Beverage

SAS

Mid Cap

Travel & Leisure

Scandinavian
Tobacco G

Large Cap

Personal & Household Goods

Schouw & Co

Large Cap

Industrial goods & services

SimCorp

Large Cap

Technology

Solar

Mid Cap

Industrial goods & services

Spar Nord Bank

Large Cap

Financial services

Industrial goods & services

Sparekassen
Sjælland-Fyn

Mid Cap

Financial services

Large Cap

Industrial goods & services

SP Group

Mid Cap

Industrial goods & services

Genmap

C25

Health Care

Sydbank

C25

Financial services

GN Store Nord

C25

Health Care

TDC

C25

Telecommunications

Højgaard Holding

Mid Cap

Construction & Materials

Tivoli

Mid Cap

Travel & Leisure

IC Group

Mid Cap

Personal & Household Goods

Topdanmark

Large Cap

Insurance

ISS

C25

Industrial goods & services

Torm PLC

Mid Cap

Industrial goods & services

Københavns Lufthavne Large Cap

Travel & Leisure

Tryg

C25

Insurance

Jeudan

Large Cap

Real Estate

Jutlander Bank

Mid Cap

Financial services

United International
Enterprises

Mid Cap

Food & Beverage

Jyske Bank

C25

Financial services

Mid Cap

Health Care

H. Lundbeck

C25

Health Care

Veloxis
Pharmaceuticals

Matas

Mid Cap

Retail

Vestjyske Bank

Mid Cap

Financial services

Nilfisk Holding

Large Cap

Industrial goods & services

Vestas Wind Systems

C25

Oil & gas

NKT

Large Cap

Industrial goods & services

William Demant H.

C25

Health Care

Nnit

Mid Cap

Industrial goods & services

Zealand Pharma

Mid Cap

Health Care

Nordea Bank

C25

Financial services

Össur

Large Cap

Health Care
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ENGLISH SUMMARY

Personal data accountability
in Danish listed companies
Carve Consulting has examined how
Danish top 60 listed companies
demonstrate accountability regarding personal data protection to their
stakeholders. The EU’s General Data
Protection Regulation (GDPR) takes
effect on 25 May and imposes new obligations on accountability, transparency
and information on data processing
activities. The Danish companies are
thus expected to comply with the new
legal standards.
The report examines the demonstration
of accountability by the listed Danish
companies in their annual reports and
sustainability reports as part of their
risk handling schemes and preparatory
work for implementing the GDPR. It
is also examined if companies have
a cookie policy and a privacy policy
available on their websites.

5 ENQUIRIES FOR 64 COMPANIES
1. Is the data protection regulation addressed in the annual report?
2. Is the data protection regulation addressed in the sustainability report?
3. Is personal data processing addressed in annual or sustainability reports?
4. Is there a publicly available privacy policy?
5. Is there a publicly available cookie policy?

reporting and sustainability reporting.
According to Danish company law and
the Financial Statement Act as well as
authoritative recommendations for
good corporate governance, Danish
listed companies are obligated to report on their material business risks.

Risk and GDPR
The GDPR introduces a risk-based
approach that connects well with the
paradigm of requirements for annual

The board of directors and the management in listed companies are
hence responsible for demonstrating
how the company is handling the risk
stemming from their data processing
activities. Failure to comply with the
GDPR may result in large fines of up to
4% of annual turnover and may damage
the company’s reputation. Such risks
could have detrimental effects on the
company and should thus appear in
annual reports. The risks should also be
addressed in a company’s sustainability
report as the right to privacy and right

FIGURE 1
GDPR ADDRESSED IN
ANNUAL REPORT

GDPR ADDRESSED IN
SUSTAINABILITY REPORT

The report includes the 64 largest
companies listed on the Nasdaq OMX
Copenhagen comprising the three
leading indexes C25, Large Cap and
Middle Cap.

to data protection are embedded in
human rights law and as such place a
corporate responsibility to mitigate
risks with the companies.
Annual reporting and data protection
Only around one third of the listed
Danish companies in the study have
discussed the risks of the coming
General Data Protection Regulation in
their annual or sustainability reports.
This result is surprising due to the
serious consequences linked to the
lack of correct implementation of data
protection.
Figure 1 illustrates research question 1-3 and shows the percentage of
companies who identified the impact
and risk concerned with processing
personal data and the GDPR.

MENTION OF
PERSONAL DATA

Pct.

30

70

Yes

40

No

28

72

41
59

Only 30 pct. of the 64 companies in the
study have informed about GDPR in the
annual report. Marginally less, 28 pct.
provide information about GDPR in the
sustainability report. If we broaden the
scope to include companies that have
identified the thematic area of personal data in their reports, the share is
59 pct.
In reports from 2016 the share of
companies adressing personal data and
the GDPR was lower than in reports for
2017. The numbers for 2017 are, however, low and the commitment towards
accountable data processing is not
very clear in many company reports.
Companies in the C25 index are surprisingly less likely to have touched upon
GDPR in their annual report. A share of
26 pct. of C25 companies have mentioned their GDPR efforts in the annual
report and 39 pct. have disclosed information about GDPR related activities in
their sustainability report.
Policies
A privacy policy is typically used by
companies to explain which data processed for specific purposes, and the
document thus represent an important
tool for informing clients and stakeholders about data protection practices. When the GDPR takes effect in May
2018, companies processing personal
data are required to provide such information, e.g. through a privacy policy.
Figure 2 represents companies with a
public privacy and cookie policy.
The figure shows that 73 pct. have a
privacy policy available online informing the user about how personal data
are handled.

FIGUR 2
PUBLICLY AVAILABLE PRIVACY POLICY

PUBLICLY AVAILABLE COOKIE POLICY

Pct.

9

27

73

Yes

91

No

Personal information is accessible for
companies through the use of cookies.
Websites in Denmark are obliged to
explain to the users how cookies are
used. Figure 2 shows that 91 pct. of
the 64 listed companies have a cookie
policy on their websites.
Health care and financial companies
Health care and financial business
sectors have been singled out in the
report and examined due to both
sectors intensive use of personal data,
including sensitive data and accumulated non-sensitive data, often revealing insight in the private sphere of
individuals, including through profiling.
Companies in these sectors are thus
expected to be particularly concerned
with data protection.

reporting on GDPR in the sustainability report is 43 pct. and the share for
financial companies is 21 pct.
Recommendations
Based on the results in the report,
Carve Consulting recommends companies to work actively with data protection in a more comprehensive way by
applying a risk-based approach. Carve
Consulting’s recommendations include:
mapping of data flows, including the
data subject’s risks from data processing activities in the business risk
scheme, and integrating the board of
directors and the top management
in these processes and assessments.
Pivotal is also the creation of a data
protection culture supporting the
GDPR compliance efforts through policies, procedures and training.

Of 14 health care companies, 29 pct.
have disclosed information about
GDPR related efforts in their annual report whereas 29 pct. of the 14
financial companies did so. Health and
financial companies using personal
data intensively are not showing a
more dedicated commitment than the
average of companies in the study (30
pct. addressed GDPR in their annual
report) The share of medical companies
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