
 

 

GDPR-ERKLÆRING 

 

Til: Dataansvarlige som Brunata er databehandler for 

 

Brunata A/S er databehandler for et betydeligt antal kunder, der i GDPR-sammenhæng er dataansvarlige. 

Databehandlere skal kunne stille de nødvendige garantier for, at de gennemfører passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af data opfylder kravene i 

persondataforordningen (forordning (EU) 2016/679). 

Brunata har indført et samlet sæt af GDPR-politikker, -procedurer og -retningslinjer. GDPR-arbejdet er 

forankret i det øverste ledelsesniveau med undertegnede som indsatsejer. Der er nedsat en GDPR-

styregruppe og udpeget GDPR-repræsentanter i hver afdeling 

Brunata har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO) der refererer til mig. Siden 1. april 2019 er DPO’en 

en internt ansat jurist. DPO’en har til mig aflagt rapport over sit virke samt afgivet anbefalinger til GDPR-

mæssige fokusområder for Brunata fremover. 

Jeg har forsikret mig om, at:  

- Der alene behandles data for dataansvarlige, som der er indgået aftaler herom med. 

- Der er iværksat passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at opfylde aftalerne om 

databehandling. 

- De indførte GDPR-politikker, -procedurer og -retningslinjer er tilstrækkeligt dækkende og 

instruktive til, at Brunata kan leve op til persondataforordningens krav. 

- Der er gennemført uddannelse af Brunatas medarbejdere inden for GDPR. 

- Processerne for håndtering af databrud og de registreredes rettigheder er blevet fulgt når 

påkrævet. 

- Der er gennemført kontrol af underdatabehandlere. 

- Personer i Brunata, der behandler personoplysninger, er underlagt tavshedspligt. 

- Brunatas DPO har haft mulighed for at varetage sine opgaver iht. persondataforordningen og 

således er blevet inddraget rettidigt og tilstrækkeligt i spørgsmål vedrørende beskyttelse af 

personoplysninger. 

- Der er blevet gennemført kontrol af Brunatas overholdelse af de indførte GDPR-politikker,                  

-procedurer og -retningslinjer. 

På basis af foranstående er det min vurdering, at Brunata er i stand til at stille de nødvendige garantier for, 

at der er gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at 

behandlingen af data opfylder kravene i persondataforordningen (forordning (EU) 2016/679) samt 

gældende databehandleraftaler. 
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