
Listepriser Tidsestimat Listeprisestimat LOS-prisestimat
Gap-analyse
Drøftelse af status og udarbejdelse af rapport for compliance 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Behandlingsfortegnelser
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale i DPO Advisor 4 timer 6.000,00 kr.             4.500,00 kr.             

Konsekvensanalyse af behandlingsaktivitet (pr. aktivitet)
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 ime 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 4 timer 6.000,00 kr.             4.500,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Privatlivspolitikker (pr. politik)
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             

Databehandleraftaler (pr. aftale)
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Forhandling og indgåelse af databehandleraftale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Cookiebanner
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 15 min 375,00 kr.                  281,25 kr.                 
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 30 min 750,00 kr.                  562,50 kr.                 
Teknisk implementering foretages ikke

Sikkerhedspolitikker til ledelsen
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             



Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             

Sikkerhedspolitikker til IT
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Sikkerhedspolitikker til medarbejderne
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Vurdering af tredjelandsoverførsel (Transfer Impact Assessment)
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Aftaler om fælles dataansvar (pr. aftale)
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Forhandling og indgåelse af databehandleraftale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             

Politik for håndtering af de registreredes rettigheder
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             

Politik for håndtering af databrud
Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale 2 timer 3.000,00 kr.             2.250,00 kr.             
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             

Awareness-materiale



Gennemgang og drøftelse af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Gennemgang, drøftelse og tilpasning af eksisterende materiale Afhænger af mængden N/A N/A
Udarbejdelse og drøftelse af nyt materiale 1 time 1.500,00 kr.             1.125,00 kr.             


