
 
Særligt tilbud til Landsorganisationen Danske Daginstitutioners medlemmer på  

Lou Advokatfirmas implementeringspakke u 
 
Lou Advokatfirma har i samarbejde med LDD afholdt en række informationsmøder rundt om i landet, 
hvor der blev sat fokus på hvordan daginstitutionerne kan overholde de kommende krav i Personda-
taforordningen. Vi har gennem det mangeårige samarbejde med LDD oparbejdet et grundigt kend-
skab til daginstitutioners særlige forhold. 
  
Alle daginstitutioner behandler persondata som er omfattet af Persondataforordningen. Samtlige 
dagsinstitutioner skal derfor sikre, at de hele tiden lever op til forordningens krav, uanset om be-
handlingen af persondata er begrænset eller omfattende.  
  
Som medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner står I ikke alene med dette store juri-
diske arbejde. 
  
Lou Advokatfirma er specialiseret indenfor persondataret, og kan derfor hjælpe med at få din dag-
institution compliant (d.v.s. bragt i overensstemmelse) med de nye krav til behandling af personop-
lysninger.  
  
Vi har i samråd med LDD udarbejdet en implementeringspakke, der ud fra en praktisk tilgangsvinkel 
vil sikre, at jeres daginstitution vil leve op til de nye krav. 
  
Implementeringspakken har følgende 4 trin: 
  
1. Fysisk opstartsmøde i din daginstitution, hvor der uformelt gennemgås institutionens be-
handling af persondataoplysninger m.v. På mødet vil du have mulighed for at stille spørgsmål og 
søge rådgivning om netop jeres situation. Hér vil blandt andet blive afdækket hvordan jeres konkrete 
daginstitution er stillet i forhold til de omfattende krav til behandling af persondata, der træder i kraft 
allerede den 25. maj 2018. I mødet og i det hele taget i forløbet bør deltage 2 personer fra institu-
tionen, herunder institutionens leder. 
  
2. Udarbejdelse af jeres konkrete implementeringspakke. På baggrund af de informationer, 
der er indsamlet under opstartsmødet, vil der blive udarbejdet de nødvendige dokumenter, som jeres 
daginstitution har brug for, såsom compliance-analyse, persondatapolitik, oplysningsskrivelser, da-
tabehandleraftaler samt samtykkeerklæringer for bl.a. forældre og for bestyrelsesmedlemmer.  
  
3. Implementeringspakken udleveres til din institution i et fysisk ringbind med tilhørende 
vejledninger samt på en USB, da du dermed fremadrettet kan redigere i dokumenterne. Dokumen-
terne vil være udfærdiget specifikt til din dagsinstitution, hvor du fx alene skal indføje forældrenes 
navne i samtykkeerklæringen og få dem til at underskrive denne, ligesom de i forvejen gør med jeres 
nuværende indmeldelsesblanket. Nemt og enkelt. 
  
4. Oplæring og instruktion af de konkrete 2 personer i forpligtelser og rettigheder ifølge de nye 
persondataregler, viden om benyttelsen af implementeringspakken, oplæring i opdatering af de en-
kelte dokumenter og aftalepapirer, så din daginstitution forbliver compliant. Dette vil foregå samlet 
på centrale steder rundt om i landet. 
 
Tilbud til LDDs medlemmer på ovenstående ”implementeringspakke” 
 
På grund af et mangeårigt samarbejde med LDD og dennes medlemsinstitutioner har LDD og et par 
institutioner bidraget meget væsentligt til at udvikle denne implementeringspakke skræddersyet til 
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daginstitutioner. Derfor fremsætter vi dette favorable tilbud, der kun er gældende for LDDs med-
lemmer: 
 
Fast pris kr. 35.000 + moms eller kr. 43.750 inklusive moms. 
 
Som tilvalg tilbyder vi en abonnementsordning for en årlig præmie på kr. 2.320 + moms eller kr. 
2.900 inklusive moms. Ordningen omfatter log-in til en særlig hjemmeside med løbende opdatering 
med nye regler, anvisninger og praksis fra myndighederne, for eksempel indenfor området God Da-
tabehandlingsskik, samt opdatering af vores skabeloner. Endvidere er inkluderet en hotline-service, 
hvor institutionen telefonisk kan stille vores persondataspecialister konkrete spørgsmål. 
 
Abonnementsåret starter den 1. i måneden efter at implementeringen er gennemført. Gebyr opkræ-
ves årligt forud. Abonnementet kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til næste abonne-
mentsårs start. 
 
Ved bindende tilmelding til Lous implementeringspakke senest den 20. december 2017 vil 1. års 
abonnement være gratis. 
 
Ved bindende tilmelding senest den 20. december kan vi have implementeret hele pakken inden den 
nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og vi kan opnå en fornuftig spredning af 
det store arbejde. Derfor er vi interesseret i hurtig tilmelding. 
 
Betaling for implementeringspakken kan ske efter institutionens valg enten hér i 2017, eller med 
halvdelen i 2017 og halvdelen i 2018, eller i 2018 når opstartsmødet har været afholdt. 
 
Rådgivningsansvar: Lou Advokatfirma påtager sig det fulde ansvar for de økonomiske følger for 
institutionen og dens leder og bestyrelse af mangelfuld rådgivning efter dansk rets almindelige regler. 
Herunder refusion for bøder i dén anledning. Løbende opdatering af aftaler, samtykkeerklæringer 
m.v. er derimod den enkelte institutions eget ansvar. Af bevismæssige grunde skal institutionen 
fremsætte krav inden 1 år efter, at institutionen bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt 
med de forhold, som giver anledning til at rejse krav. 
 
Tilmelding sker via LDDs hjemmeside. Vi får direkte besked og bekræfter til jer. 

 
 

Med venlig hilsen 
Lou Advokatfirma v/ 

 
Tomas O. Berg, Advokat (H), partner, 

tob@louadvokatfirma.dk 
 og  

Kasper Hendrup Andersen, advokatfuldmægtig, certificeret i Persondataret 
kha@louadvokatfirma.dk 

Tlf.: 70 300 500 


