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1 Artikel 30 fortegnelse over behandlingsaktiviteter
Læs artikel 30 i GDPR.

1.1 Overordnet: Dataansvarlig, repræsentant, tredjelande, samt tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Dataansvarlig HEGNSBUTIKKEN   V/ERIK BJERREGAARD PEDERSEN
CVR-nr: 10233836 
Bårupvej 10, Bårup
4360 Kr. Eskilstrup DK
Tlf: +45 59 18 00 13
kontakt@hegnsbutikken.dk

Repræsentant Udelukkende til GDPR spørgsmål kan:
Kristian Holbek
Kontaktes på +45 3119 8202
holbek@gmail.com

Kristian er ikke på andre måder juridisk eller legal repræsentant 
for Hegnsbutikken. Kristian er den ældste søn, der har 
beskæftiget sig med GDPR compliance i andre sammenhænge.

Tredjelande og internationale
organisationer

Ingen. Visse oplysninger overføres til Visma Dataløn, Focus IT, 
Wannafind og Google Analytics.

Med undtagelse af Google Analytics kan vi garantere, at alle data
ligger på servere i lande omfattet af EØS/GDPR.

Tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger

Hegnsbutikken er en enkeltmandsvirksomhed med 2-4 ansatte. 
De primære er ejerens hustru og yngste søn.

Aktiviteter omfatter ikke særlige behandlinger af 
personoplysninger, det afspejler sig i de tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Der er to ansatte med adgang til IT-systemer, foruden ejeren Erik
Bjerregaard, der, hvis han er heldig, kan få hjælp til at logge ind 
på en af computerne.

I enkeltstående tilfælde får repræsentanten, Kristian Holbek, og 
en IT-specialist, Svenning Krogager, der er en personlig ven af 
virksomheden, adgang til IT-systemerne. Det er dog primært 
hjemmesiden, hvor de har stået for at udvikle og implementere 
denne. Det betyder også, at de fortsat har adgang til backend på 
hjemmesiden.

De få computere er beskyttet med adgangskode og opbevares i 
kontor-delen af den private bygning på matriklen. Der er ALTID 
nogle hjemme - inklusive vagthunde.
Desuden er der kameraovervågning af den primære 



parkeringsplads ifm. butikken, samt rundt om og inde i butikken.

Computerne er udstyret med antivitus og malwarebeskyttelse.

De fleste personoplysninger opbevares lokalt, på computerne 
eller backup-harddiske, der er fysisk adskilt fra computerne. 
Backup foretages manuelt.

På hjemmesiden er der implementeret SSL-certifikat. Vi benytter
os af Google Analytics, hvor vi aktivt har været inde og rette I 
rentionsettings, og oplysninger slettes nu efter 26mdr.

Betalinger: Fysisk dankortterminal og onlinebetalingssystem er 
en integration af Bambora Danmark A/S services. Det betyder, at
betalings og kreditkortsoplysninger sendes over deres systemer, 
der har et højere og passende sikkerhedsniveau. Bambora er 
selvstændige dataansvarlige for disse oplysninger.

Visse personoplysninger opbevares også online i forbindelse 
med webshoppen på www.hegnsbutikken.dk - Der hostes af 
Wannafind.dk A/S. Der er indgået en databehandleraftale.

Til lønbehandling bruges Visma Dataløn A/S og foregår gennem 
et onlinesystem. Der er indgået databehandleraftale.

Focus IT benyttes til fakturering og er udviklet af Wolter Kluwer 
Danmark A/S. Det foregår online. Der er indgået en 
databehandleraftale.

Tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger indført i 
GDPR arbejdet

Tekniske foranstaltninger Dato

SSL-certifikat online 01-08-18

Automatisk sletning af specifikke e-mail foldere 01-08-18

Brugere og mulighed for brugeroprettelse 
slettes/deaktiveres på webshoppen

01-07-18

Retention settings samt konfiguration af Google
Analytics

23-05-18

Organisatoriske foranstaltninger

Oprydning i fysiske fakturaer 01-02-19



Sletning af billeder på hjemmesiden 01-12-18

Udskiftning af kodeord til interne og eksterne 
IT-systemer

01-11-18

1.2 Personaleadministration

Formål Personaleadministration
Kategorierne af registrerede 1. Ansatte

2. Tidligere ansatte
3. Jobansøgere*

Kategorierne af personoplysninger Navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nummer,
bankoplysninger.

Modtagerne af personoplysningerne a. Relevante myndigheder
b. Banker
c. Pensions- og forsikringsselskaber
d. Leverandører af lønssystemer

Sletning Alle oplysninger, der ikke er relevante, slettes 
senest efter 5 år.

*Hegnsbutikken er ikke en virksomhed der 
modtager specielt mange jobansøgninger. Der er 
heller ikke behov for det. Derfor slettes 
jobansøgninger med det samme, efter der er 
sendt en høflig mail tilbage. Af samme grund, er 
f.eks. “jobansøgninger” ikke inkluderet under 
kategorier af personoplysninger.

I de tilfælde, hvor der er blevet ansat nye 
medarbejdere er det foregået via netværk og 
personlige bekendtskaber.

1.3 Salg af varer og ydelser
Formål At drive vores forretning: Salg af 

hegnsmaterialer og hegnsopsætning
Kategorierne af registrerede 1. Kunder

2. Onlinekunder
Kategorierne af personoplysninger Navn, adresse, kontaktoplysninger, 

bankoplysninger, IP-adresser o.lign.
Kategorier af modtagere af personoplysningerne a. Online faktureringssystem

b. Google Analytics
c. Webhotel hosting
d. Underleverandører

Sletning Alle oplysninger, der ikke er relevante, slettes 



senest efter 5 år.

Hvis en kunde køber varer, som vi ikke selv har på
lager, indtaster vi navn, adresse og 
kontaktoplysninger i underleverandørernes 
websystemer. Disse betragter vi som 
selvstændige databehandlere.

Hvis en kunde skal have penge tilbage foregår det
enten via:

1. Onlinebetalingssystemet, hvor vi 
annullerer trækket

2. Betalingskortterminalen, hvor vi bruger 
denne til at tilbageføre penge via deres 
betalingskort

3. Kontant
4. Bankoverførsel

I tilfælde 1-3 kommer vi ikke i besiddelse af 
bankoplysningerne.

I tilfælde 4. Bankoverførsel slettes 
bankoplysninger efter brug.

Mulighed for at oprette bruger i vores webshop 
er deaktiveret og alle brugere er slettet. Med 
undtagelse af de ansattes brugere.

Vi har aktivt været inde og rette i 
retentionsettings i Google Analytics. Oplysninger 
slettes nu efter 26 måneder.

IP-sporing er deaktiveret og lignende er indstillet,
så vi indsamler færrest mulige oplysninger.

1.4 Websitet: www.hegnsbutikken.dk
Formål Drift af website og webshop
Kategorierne af registrerede 1. Onlinebesøgende

2. Onlinekunder*

*Onlinekunder er beskrevet under 1.3: Salg af 
varer og ydelser

Kategorierne af personoplysninger Teknisk information om besøget på hjemmesiden
via cookies

Pseudoanonymiserede IP-adresser



Kategorier af modtagere af personoplysningerne a. Google analytics
Sletning Alle oplysninger, der ikke er relevante, slettes 

senest efter 26måneder

Vi har aktivt været inde og rette i 
retentionsettings i Google Analytics. Oplysninger 
slettes nu efter 26 måneder.

IP-sporing er deaktiveret og lignende er indstillet,
så vi indsamler færrest mulige oplysninger.

1.5 Kameraovervågning af fysisk forretning
Formål At overvåge hvem der bevæger sig i og omkring 

den fysiske butik og varelagrene til generel 
sikkerhed.

Kategorierne af registrerede 1. Besøgende kunder
2. Ansatte

Kategorierne af personoplysninger Kameraovervågning
Kategorier af modtagere af personoplysningerne Ingen.
Sletning Overvågningsoptagelser slettes/overskrives 

automatisk efter 30 dage. 
Kun Anders Holbek har adgang til disse 
optagelser, som er beskyttet med password på 
aflåst lager om natten.



2 Risikovurdering
Alle aktiviteterne foregår på et simpelt niveau og der er indført passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger. Omdrejningspunktet er drift af enkeltmandsvirksomhed og kategorierne af 
personoplysninger på de registrerede er hverken følsomme eller synderligt private. 

De mest private oplysninger er: Lønniveau og CPR-nummer på de ansatte Disse opbevares dog på en 
sådan måde, at de ligger i lønsystemet, der er omfattet af et meget højt niveau af beskyttelse.

Dertil kommer betalingskortsoplysninger på kunderne, disse kommer vi dog aldrig i besiddelse af - de 
transmitteres gennem Bambora Danmark A/S’s systemer. De er selvstændige dataansvarlige for disse 
oplysninger.

På baggrund af ovenstående vurderer Hegnsbutikken - og deres repræsentant - at typerne af 
behandling, samt karakteren, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen ikke på 
nogen måde kan siges at indebære en høj risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

I overensstemmelse med Artikel 35 gennemfører i derfor ingen konsekvensanalyser, såkaldte Data 
Protection Impact Assesments (DPIA).

Af samme grund er Artikel 36 angående forudgående høring heller ikke relevant for Hegnsbutikken.

3 Artikel 33(5) - Dokumentation af brud på persondatasikkerheden
Artikel 33(5): “Den dataansvarlige dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de 
faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne 
afhjælpende foranstaltninger. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i stand til at 
kontrollere, at denne artikel er overholdt.”

Dato Omstændighede
r

Virkninger Registerered
e

Foranstaltninger

xx-xx-xxx Hvordan skete det? Hvad medførte
det?

Hvem gik det 
potentielt 
udover?

Hvad har vi gjort for 
at undgå dette 
fremadrettet?

Det betyder, at I her skal dokumentere, hvis personer uberettighedet har haft adgang til 
personoplysninger.



Det kan være stort som småt; En papirlap med navn og cpr-nummer på, kan være farligt i de forkerte 
hænder. Hvis hackere har låst hele jeres system - eller stjålet alt jeres data, kan det selvsagt også 
medføre nogle konsekvenser.

Hvis det sker, så skal I - selvfølgelig ringe til mig - læse Artikel 33 + 34. 

I har 72 timer fra I har opdaget et brud til at efterleve disse to artikler. Artikel 33 siger, at datatilsynet 
skal underrettes. Artikel 34 siger, at de registererede skal underettes.

Undtagelsen står beskrevet i Artikel 33(1): “medmindre, at det er usandsynligt, at bruddet på 
persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.”

Det betyder, at i nogle tilfælde behøver I ikke underrette datatilsynet.

Bruddet skal stadig dokumenteres - Dog skal I så skrive meget grundigt, hvorfor I IKKE vælger at anmelde
bruddet. Det kan I eventuelt gøre i kolonnen “Hvem gik det potentielt udover?”

4 Behandlingssikkerhed & Disaster Recovery
I overensstemmelse med Artikel 32(1) finder Hegnsbutikken det ikke relevant at gøre yderligere ud af:

Artikel 32(1a) - Vi har implementeret SSL-certifikat online og de fleste af vores personoplysninger 
opbevares hos databehandlere eller selvstændige dataansvarlige, der har implementeret passende 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Artikel 32(1b) - Hegnsbutikken foretager backup, og passser fornuftigt på deres IT og fysiske faciliteter i 
forhold til sikkerhedsvurderingen og de potentielle risici for de registrerede

Artikel 32(1c) - Hegnsbutikken finder det ikke relevant at dokumentere denne evne. Det vil blive 
håndteret ad-hoc

Artikel 32(1d) - Hegnsbutikken finder det ikke relevant at indføre en sådan nedskrevet procedure.

Artikel 32(2) - Se Afsnit 2 Risikovurdering.

Artikel 32(3) - Er ikke relevant for Hegnsbutikken

Artikel 32(4) - De få personer, der har adgang til personoplysninger i Hegnsbutikken, har læst disse 
dokumenter. Resten er reguleret af databehandleraftaler

5 Databehandlere
Hegnsbutikken gør brug af følgende databehandlere:

Navn Kontakt Sidste 
kontrol

Noter om kontrol Næste 
kontrol

Visma 
Dataløn

Lene Bech
Dataløn 
Kundeservice

21-05-2018 Gennemlæsning af vilkår og dokumentation, 
samt databehandleraftale. 
Dokumentationen for organisatoriske og 
tekniske sikkerhedsforanstaltninger er 
tilfredsstillende. Databehandleraftalen lever 

21-05-2018



op til kravene fremsat i Artikel 28.
Wannafind Email / 

Webhotel
Google 
Analytics

Online 
Services

23-05-18 Opsætning af automatisk sletning af data 
efter 26 måneder, og gennemlæsning af 
dokumentation og vilkår.

Focus IT Online Service 19-05-18 Gennemlæsning af Vilkår og Dokumentation,
samt Databehandleraftale

Epay /
Bambora

Online 
betalinger

24-05-18 Gennemlæsning af vilkår og dokumentation, 
samt databehandleraftale.

Hegnsbutikken tilstræber at gennemlæse eventuelle opdateringer og ændringer til deres vilkår og GDPR 
relevante dokumentation 1 gang årligt.

Set i lyset af vores behandlingsaktiviteter, samt kategorierne af registrerede og personoplysninger finder
vi det ikke nødvendigt at gennemføre fysiske kontroller eller indhente revisionserklæringer. Vi stoler på, 
at større spillere - herunder Datatilsynet - vil holde de benævnte selskaber under ansvar.


