
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grenaa, den 21. februar 2019 

 
Vedrørende Gennemgang af GDPR dokumentation mv. 

Den 7. februar 2019 blev der afholdt et møde på virksomhedens adresse 
med henblik på gennemgang af virksomhedens GDPR behandlingsaktivite-
ter, håndtering af oplysninger, anvendelse af databehandle-
re/underdatabehandlere, systemanvendelse, herunder fordeling af roller og 
rettigheder, samt systemsikkerhed, IT sikkerhed for så vidt angår transport 
og lagring af oplysninger, anvendelse af tilstrækkelig adgangskodning, skift 
af samme, samt muligheden for afsøgning af logning mv. 
 
Planner4You tilbyder forskellige platforme til private- og offentlige virk-
somheder, til styring af bl.a. mødeplaner, kartoteker og journaler, som ofte 
vil indeholde følsomme personoplysninger.  
 
Planner4You er således databehandler, og den enkelte kunde/bruger er 
dataansvarlig. Den dataansvarlige er således ansvarlig for lovligheden af de 
registrerede oplysninger, mens Planner4You er ansvarlig for sikkerheden 
omkring de registrerede oplysninger. 
 
Ved gennemgang er det konstateret, at Planner4You har et meget højt sik-
kerhedsniveau, som til fulde opfylder kravene i Databeskyttelseslovgivnin-
gen. Virksomheden har nøje kortlagt dataflow/anvendte systemer, og ud-
arbejdet de nødvendige retningslinjer og politik for behandling og beskyt-
telse af personoplysninger. Al systembrug logges, og det er således muligt 
for den enkelte administrative bruger af systemet, at modtage specifikke 
logoplysninger, herunder konstatering af eventuelt afviste log in forsøg.  
 
Virksomhedens ansatte har modtaget udførlig instruks i forhold til indhold 
og overholdelse af virksomhedens politik på området, og de ansatte har 
ved underskrift forpligtet sig til opfyldelse af virksomhedens politik.   
Der er udarbejdet de nødvendige fortegnelser over behandlingsaktiviteter, 
samt privatlivspolitik til hjemmesiden.  
 
Der er endvidere indgået henholdsvis databehandleraftaler og underdata-
behandleraftaler med virksomhedens samarbejdspartnere i de tilfælde, 
hvor lovgivningen påkræver det. 
 
Virksomhedens GDPR compliance auditeres årligt.  
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