Find person henførbare data i Jeres
infrastruktur. Angiv et sæt af data der

Omhandler retten til data portabilitet

skal søges efter og start søgning

og retten til at blive glemt. Du har
som forbruger retten til at få

Gennemse og udvælg de data du

udleveret dine data, i et

ønsker at udlevere til forespørgeren.

maskinlæsbart format, indenfor 30

Med Secuno DataFinder kan du

dage efter du har sendt din

vedhæfte data fra andre kilder end

forespørgsel.

DataFinder
Hold styr på hvilke data er udleveret
hvornår og til hvem.

Secuno kan hjælpe dig med
udfordringen i forbindelse med
artikel 20, eller de andre

25 Maj 2018 var den dag EU’s persondata forordning

Grunden til at netop denne artikel giver

udfordringer omkring EUGDPR.

EUGDPR trådte i kraft. Stort set alle virksomheder har

hovedbrud hos mange, er udfordringen

Kontakt os for et uforpligtende

været i gang med forberedelserne i et stykke tid, for at

med at fremfinde og udlevere de

møde.

kunne leve op til de nye krav, der fra denne dag varsler

persondata de har liggende i forskellige

store bøder, såfremt man ikke kan leve op til kravene.

systemer og papir formater.

EUGDPR indeholder mange direktiver og artikler som

En ting er at fremfinde data, en anden

alle virksomheder der driver forretning i eurozonen skal

er udlevering, som ifølge artikel 20 skal

leve op til.

ske i et maskinlæsbart format!
Det skal også overføres til brugeren på

Kontakt Secuno
Secuno A/S
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
salg@secuno.dk
Eller tag fat i:
Charlotte Schnack
cs@secuno.dk
4199 0280

Hos Secuno har vi hjulpet flere virksomheder med

et medie og i et format der tillader at en

GDPR og har i den forbindelse set at Artikel 20, der

maskine kan indlæse det og det skal

omhandler retten til data-portabilitet og retten til at blive

gøres på en sikker måde, f.eks. USB-

glemt, ser ud til at være en hård nød at knække.

nøgle eller CD-ROM samt sendes som
anbefalet post.
Derudover skal en virksomhed kunne
dokumentere hvornår en forespørgsel er
modtaget, hvornår den er besvaret samt
hvilke data der er blevet udleveret og
hvordan.

