
Som klinikejer har du mange andre ting end GDPR-regler 
at tænke på. Du skal blandt andet sikre et højt fagligt niveau 
i behandlingen af dine patienter, du skal forholde dig til en 
opsagt tandlægeoverenskomst, overholde nationale klini-
ske retningslinjer og varetage administrationen og driften 
af din klinik. Med GDPR skal du løfte endnu en opgave.

EU’S NYE PERSONDATALOV
Ifølge den nye persondataforordning skal virksomheder 
i langt højere grad sikre deres håndtering og opbevaring 
af personoplysninger. Derfor skal din klinik snarest muligt 
have helt styr på håndteringen af persondata, hvis den 
ikke allerede har det.  

GDPR-PAKKEN: VI TAGER DIG I HÅNDEN  
OG FÅR PROBLEMET LØST
Vores GDPR-pakke består af en personlig workshop, hvor vi 
besøger dig på klinikken. Her foretager vi sammen en kon-
centreret gennemgang af din kliniks udfordringer, giver dig 
svar på dine spørgsmål til GDPR og udarbejder herefter 
en konkret handleplan, som er skræddersyet til din klinik. 
Planen vil give dig en praktisk og operationel oversigt over, 
hvad du skal gøre på din klinik for at leve op til persondata-
forordningen, herunder giver den dig blandt andet:

• Hvornår er du på din klinik dataansvarlig og databehandler?

• Hvem udveksler du persondata med, og hvilke data-
behandleraftaler har du konkret behov for?

• Hvornår og hvordan skal du have samtykke fra dine 
 medarbejdere til behandling af deres personoplysninger?

• Hvornår og hvordan skal du indhente samtykke fra dine 
patienter til behandling af deres personoplysninger?

• Hvilke oplysninger skal du give dine patienter om 
 behandlingen af deres personoplysninger?

• Hvad er dit behov for risikovurderinger på klinikken?

• Hvad er dit behov for datastrømsanalyser på klinikken?

Vi tager dig således i hånden fra start til slut.
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PERSONDATA-HJÆLP 
TIL TANDLÆGER

GDPR-PAKKE: Tandlægernes Advokat tilbyder klinikejere effektiv person-
data-hjælp. Vi tager dig i hånden og giver dig overblikket over, hvad du  
allerede har godt styr på, og hvad du mangler for at overholde EU’s 
 persondataforordning – vi skræddersyer en handleplan til netop din klinik.

• En personlig workshop på din klinik af op til tre 
timers varighed.

• Svar på alle dine spørgsmål vedrørende GDPR.

• En skræddersyet handleplan.

GDPR-PAKKEN BESTÅR AF:

TANDLÆGERNES 
ADVOKAT

T: +45 50 70 27 07
E: pbb@rodstenen.dk 
CVR-nr. 10 64 84 32 
www.tandlaegernesadvokat.dk



KONKRET HANDLEPLAN  
– FREM FOR ABSTRAKT INFORMATION
Mange klinikejere har været til foredrag, hvor de har fået en 
overordnet præsentation af persondatareglerne, men efter-
spørger at få reglerne oversat til, hvad de konkret skal gøre 
i deres egen praksis. Derfor fokuserer vi med GDPR-pakken 
på at levere en konkret og skræddersyet handleplan til 
netop din klinik. Vores kernekompetence er tandlæger, 
og vi yder derfor rådgivning, som er tilpasset tandlægers 
udfordringer. 

HVAD KOSTER GDPR-PAKKEN?
Den koster 17.500 kr. ekskl. moms.

TILKØB TIL GDPR-PAKKEN
GDPR-pakken er en startpakke, som er relevant og brug-
bar for alle tandlægeklinikker, hvor end du er i processen 
med persondatalovgivningen. I tillæg hertil tilbyder vi 
 tilkøbsydelser, der måtte være relevante for netop din 
klinik. Dette kan eksempelvis være udarbejdelse af data-
strømanalyser og databehandleraftaler mv. Det er helt op 
til dig. Vi gør opmærksom på, at gennemgang af klinikkens 
it-sikkerhed ikke er en tilkøbsmulighed, da dette bør hånd-
teres af din IT-leverandør.

OM TANDLÆGERNES ADVOKAT
Tandlægernes Advokat er en del af Rödstenen Advokat-
firma, og vi har mere end 10 års erfaring i at rådgive 
danske tandlæger. Vi har herved opbygget et indgående 
kendskab til branchen og de juridiske problemstillinger, 
der gælder, når man er praksisejer. Det er vores speciale at 
rådgive dig og dine kollegaer om GDPR, køb & salg af klinik, 
samarbejds aftaler, ansættelse/afskedigelse, leje af klinik-
lokaler, organisationsform samt erhvervelse af ydernumre 
med mere. Læs mere på www.tandlaegernesadvokat.dk

NÆSTE SKRIDT
Læs mere på www.tandlaegernesadvokat.dk, eller tag 
 kontakt til advokat Peter Bjerre Bøystrup på 50 70 27 07  
og pbb@rodstenen.dk, eller advokat Rasmus Lindhardt  
på 61 38 45 40 og rlj@rodstenen.dk.
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