
 

 

  Ingen representant 

Andre 

databeskyttelses-

representanter  

Hovedkvarter Ikke aktuelt Potensielt ikke EU Irland, EU 

Etablerte land 0 1 - 3 Alle 28 

Potensiell bot i 

henhold til artikkel 27 

€10,000,000 / 2% 

global omsetning 

€0 (med mindre EU-

domstoler styrer at en 
representant er nødvendig i 

hver stat) 

€ 0 

Oversettelse av 

kommunikasjon 
Ingen Ingen TILGJENGELIG 

Nederlandsk 

databeskyttelsesloven 

(før GDPR) 

Ingen Ingen INKLUDERT 

Dekk til GDPR  

(25. mai 2018) 
Ingen Ekstra kostnad GRATIS 

 Bruker organisasjonen din 

personopplysninger til personer i EU? 

 Er organisasjonen din basert utenfor 

EU, uten EU-kontor? 

Hvis du svarte ja på begge spørsmålene, vil du 

sannsynligvis trenge en databeskyttelsesrepresentant 

under GDPR. 

Se DPR-gruppens nettsted - dpr.eu.com - for mer informasjon om hvorvidt et unntak til artikkel 27 gjelder, og 

opplysninger om DPR-konsernet kan gi. Hvis du har spørsmål eller er usikker på om artikkel 27 gjelder for 

organisasjonen din, send oss en e-post på norway@dpr.eu.com, eller følg oss på Twitter og LinkedIn. 

Sørg for at du oppfyller din artikkel 27-forpliktelse under GDPR - 

utnevne DPR-gruppen som din databeskyttelsesrepresentant. 

I henhold til artikkel 27 i den generelle 

databeskyttelsesforordningen (GDPR), en organisasjon uten 

etablering i EU, og som behandler personopplysninger fra 

personer i EU, må det utnevnes en 

databeskyttelsesrepresentant i unionen for å tillate 

enkeltpersoner og lokale data beskyttelsesmyndighetene har 

kontakt i EU. Den potensielle straffen under GDPR for 

manglende utnevnelse av en representant er signifikant, med 

en maksimal finanse på den øvre € 10m eller 2% global 

omsetning. 

Dette er en liten kjent forpliktelse, fordi de fleste råd om GDPR 

kommer fra EU, og er rettet mot et EU-publikum som denne 

forpliktelsen ikke gjelder for. Fordi rollen som 

databeskyttelsesrepresentant er ment å være synlig for å 

muliggjøre kontakt, kan det være enkelt for myndighetene å 

kunne identifisere manglende overholdelse Omvendt fungerer 

en databeskyttelsesrepresentant som en synlig garanti for 

organisasjonens GDPR-samsvar. 

DPR-konsernet er den ledende leverandøren av 

databeskyttelsesrepresentative tjenester i EU. Basert i Dublin, 

Irland, og etablert i alle 28 EU-medlemsland, sikrer vi at våre 

kunder har en synlig og dyktig tilstedeværelse i Europa. Vi gir 

opplysninger om kommunikasjonen vi mottar og informasjon 

om dine responsforpliktelser, og om nødvendig kan vi ordne 

oversettelsestjenester fra et av de 24 offisielle EU-språkene til 

ditt valgte språk. 


