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Persondataforordningen – en udfordring for 

virksomhederne 

EU’s persondataforordning stiller skærpede krav til de 
danske virksomheder, og 54 pct. af rådgiverne angiver, at 
de har overblik over, hvad de skal leve op til i forbindelse 
med de nye krav, hvorimod 46 pct. ikke mener, at de har 
overblik over, hvilke nye krav, der stilles til deres virk-
somhed. Hver fjerde virksomhed har tilkøbt ekstern kon-
sulentbistand/ansat nye medarbejdere til at sikre, at virk-
somhedens arbejde lever op til de nye krav. 

Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft, og der-

med gælder der en række nye krav for, hvordan persondata skal og 
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Spørgsmål: Har du overblik over, hvad det vil kræve af din virksomhed at leve op til de kommende 
persondataforordninger, der træder i kraft den 25. maj 2018?
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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Rådgiverne DI

mailto:pel@di.dk
mailto:soln@di.dk


2 

må håndteres. De nye krav gælder også for DI’s medlemsvirksom-

heder, og i den forbindelse spørges der i virksomhedspanelet ind til, 

om virksomhederne er klar over, hvad de skal leve op til i forbin-

delse med den nye lov. 54 pct. af rådgiverne svarer, at de har over-

blik over, hvilke krav persondataforordningen stiller til deres virk-

somhed, mens de resterende 46 pct. ikke mener at dette er tilfældet.  

Blandt alle DI’s medlemmer er det 46, der mener at de har styr på 

kravene fra persondataforordningen, mens 49 pct. svarer, at de ikke 

har overblik over, hvad der kræves af deres virksomhed.  

 

EU’s persondataforordning medfører en række skærpede krav til de 

danske virksomheder, og implementeringen af disse håndteres ho-

vedsageligt internt i virksomhederne. Således er det kun omkring 

hver fjerde virksomhed, både hos rådgiverne og i hele DI’s virksom-

hedspanel, der angiver, at de har tilkøbt ekstern konsulentbistand 

og/ellers ansat flere medarbejdere for at sikre, at virksomhedens ar-

bejde lever op til den kommende persondataforordning.  

 

 

 

Resultaterne stammer fra DI’s virksomhedspanel, hvor der er blevet 

spurgt ind til virksomhedernes overblik over den kommende per-

sondataforordning. I alt 48 rådgivervirksomheder har besvaret 

spørgsmålene ud af samlet set 596 virksomhedsbesvarelser.  
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Spørgsmål: Har din virksomhed tilkøbt ekstern konsulentbisand og/eller ansat medarbejdere til 
arbejdet med at sikre, at I lever op til den kommende persondataforordning?
Kilde: DI's Virksomhedspanel 
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