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DreistStorgaard, advokat Peter Niemann Thøgersen
DreistStorgaard Advokater A/S yder rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder, som vi vejleder om
alt fra den rette selskabsstruktur til ansættelsesretslige og økonomiske forhold.

Ydelse
Ved et DS Persondata Compliance-Tjek gennemgår vi din organisations behandling af persondata og
kommer med anbefalinger til at forebygge lovovertrædelser. Vi samarbejder også med IT-specialister med
særlig indsigt i korrekt håndtering af persondataoplysninger.
Anvendelsen af persondata og behovet for compliance- tjek varierer fra branche til branche og fra
virksomhed til virksomhed. Omfanget og indholdet af compliance-tjekket fastlægger vi sammen med jer ud
fra jeres behov og ønsker.
www.dreiststorgaard.dk/erhvervsret/persondata/

Kontakt
Peter Niemann Thøgersen
pnt@dreiststorgaard.dk

Beierholm, statsaut. Revisor Christian Wennicke
Kan du nikke genkendende til bekymringerne om, hvordan din virksomhed bliver tilpasset de mange nye
udfordringer og regler om Persondataforordningen? Revisionsfirmaet Beierholm tilbyder rådgivning til små
og mellemstore virksomheder om de nye regler.

Ydelse
Beierholm Næstved udbyder et eksklusivt Netværksforløb over tre moduler. Netværksforløbet afholdes
lokalt på Beierholms kontor i Næstved. Vi glæder os til at byde din virksomhed velkommen på vores stand
og præsentere din virksomhed for vores Netværksforløb.
www.beierholm.dk

Kontakt
Christian Michael Wennicke
cmw@beierholm.dk

PWC Næstved, statsaut. revisor Martin Langhoff Hansen
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger.
Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning.

Ydelse
PwC tilbyder en målrettet ydelse med håndtering af persondataforordningen for mindre virksomheder.
Kort fortalt udarbejder vi de krævede beskrivelser på baggrund af interviews af virksomhedens relevante
medarbejdere mv.
www.pwc.dk

Kontakt
Martin Langhoff Hansen
MZF@pwc.dk

Synergi Reklamebureau Webbureau, direktør Thomas Hansen og IT- og
persondatakonsulent Lars Due Nielsen
Kreativitet, god stil, ordentlighed og ærlighed er vores udgangspunkt for at arbejde med kommunikation.
Vi skaber solide og unikke løsninger, der imødekommer og – meget gerne – overstiger forventningerne.

Ydelse
Vi tilbyder et compliance-tjek, hvor vi gennemgår dit website og vurderer, i hvilken grad det lever op
til artikel 13 i forordningen – ”Oplysningspligten”. Vi gennemgår bl.a. tilmelding til nyhedsbrev,
kontaktformular, privatlivspolitik mv.
www.synergi1.dk

Kontakt
Thomas Hansen
th@synergi1.dk

Persondata Med Omtanke, indehaver og DPO databeskyttelsesrådgiver
Anette Pedersen
Persondataforordningen i øjenhøjde – din lokale, uvildige, certificerede rådgiver. Når du hellere vil
fokusere på din forretning, undgå bøvl og sove roligt om natten.

Ydelse
Vi tilbyder kortlægning, samtykkeerklæring, fortegnelse, medarbejderinstruks, databehandleraftalt og
handleplan. Du får hurtigt et grundlag for at træffe beslutning om, om du har behov for at tilpasse dit
eksisterende niveau af organisatoriske og tekniske foranstaltninger.
www.persondatamedomtanke.dk

Kontakt
Anette Pedersen
anette@pdmo.dk

RISMA, CCO Steen Rath
RISMA Systems A/S blev grundlagt i 2014 og har med succes udviklet compliance værktøjer i
samarbejde med forskellige indholdsleverandører, der besidder den faglige specialviden. I disse dage
har vi især fokus på vores værktøj til persondataforordningen, som vi har udarbejdet sammen med Plesner
Advokatpartnerselskab.

Ydelse
Vores værktøj styrer hele processen lige fra analyse af virksomhedens nuværende tilstand, til afhjælpning
af gaps samt efterfølgende governance, og værktøjet dækker såvel de større virksomheder og
organisationer som de mindre. Værktøjet fås via licens til cloud-baseret software, der sikrer en hurtig, enkel
og ligefrem håndtering.
www.dk.rismasystems.com

Kontakt
Steen Rath
sra@rismasystems.com

Friis Solutions, indehaver og projektleder Else Kathrine Friis
Friis Solutions er et konsulentbureau, hvor vi hjælper virksomheder med struktur og projektledelse
gennem konkrete hjælp-til-selvhjælpværktøjer. Vi lærer jer metoderne, som gør jer i stand til at arbejde
effektivt med jeres projekter.

Ydelse
I forbindelse med den nye persondataforordning har vi udviklet en metode, der giver dig og dine
ansatte hjælp til en simpel, gennemskuelig og struktureret tilgang til håndtering af persondata.
www.friissolutions.dk

Kontakt
Else Kathrine Friis
kontakt@friissolutions.dk

Advodan, advokatfuldmægtig Charlotte Urup Stoltenberg
Vi rådgiver virksomheder og private i hele regionen. Som en del af ADVODAN trækker vores advokater på
erfaringer fra hele kæden, som tæller mere end 120 jurister. Vores rådgivning tager afsæt i din hverdag og
dit lokalområde. Derfor har vi kompetencerne til at skræddersy løsninger, som passer optimalt til dine
udfordringer.

Ydelse
Vi kan rådgive og vejlede dig og din virksomhed i de nye databeskyttelsesregler, som træder i kraft i maj
2018. Vi kan guide jer igennem de udfordringer, som virksomheden kommer til at stå overfor i forbindelse
med de nye regler. I samarbejde med jer, finder vi de løsninger, som passer bedst til jeres virksomhed.
www.advodan.dk

Kontakt
Charlotte Urup Stoltenberg
chst@advodan.dk

Advokat Per Mejer
Advokat Per Mejer er en lokal virksomhed, der gennem de seneste 18+ år har specialiseret sig i persondata
og it-sikkerhed. Vi rådgiver et bredt spektrum af store og små virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder om GDPR.
GDPR er jura og teknik, organisation og proces. Derfor samarbejder Advokat Per Mejer med Carve
Consulting og med eksperter i IT sikkerhed og databeskyttelse, alle med et ben i den akademiske forskning
og i industrien.

Ydelser
Vi rådgiver fra en teknisk, juridisk og organisatorisk vinkel med fokus på praktisk anvendelse og
implementering af GDPR. Vi tilbyder bl.a. juridiske analyser, dataflow-analyser, undervisningsworkshops,
analyse, redesign og sikkerhedscheck af jeres nuværende systemer og processer, samt projektering og
projektledelse på jeres næste projekt. Vi arbejder med seneste teknologier og nyeste viden på GDPRområdet. Vi har erfaring med mere end 10 standard GDPR hjælpeværktøjer.

Er du klar til GDPR? Vi er!
www.mejer.net

Kontakt
Advokat Per Mejer
IT-advokat
pme@mejer.net
M: +45 23 45 06 26

