Pressemeddelelse:

Lægeforeningen vinder Compliance-check
Databeskyttelse er et varmt emne for tiden, og tirsdag blev det centrum for et muntert møde i
Pilestræde. På højtidelig vis fik HR-konsulent Vibeke Erntgaard fra Lægeforeningen overrakt et
gavekort på et gratis Compliance-check; en grundig analyse af Lægeforeningens databeskyttelse.
Den glade giver, virksomheden Elvium, er nemlig ikke kun optaget af rekrutteringssystemer,
men også, at så mange virksomheder som muligt lærer at overholde
databeskyttelsesforordningen fra 2018.
Der var blid, boblende Crémant i glassene, da Vibeke
Erntgaard fra Lægeforeningen mødte op på Elviums
enemærker i Pilestræde for at modtage sin præmie.
Men der var sandelig også noget at fejre. Vibeke er
nemlig én af den heldigvis voksende skare i HRbranchen, der er optaget af sin forenings
databeskyttelse og gerne vil stå på mål for et fuldt
compliant foretagende inden længe. Det er nemlig i
maj 2018, hvor de skærpede databeskyttelsesregler
sætter i kraft og hermed truslen om gevaldige bøder.
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Lægeforeningen og Jesper Andersen, Elvium
Elvium, som med sit rekrutteringssystem lever af at
behandle persondata for en lang række danske
virksomheder, har længe været opmærksom på databeskyttelsesreglerne.

”Databeskyttelsesforordningen vil på mange områder udfordre den branche, som vi leverer system
til. Derfor er det vigtigt for os, at vores system lover en tryg og compliant behandling af
persondata!”, siger Jesper Andersen, som er direktør for Elvium.
I den forbindelse har Elvium allieret sig med DP-Solutions, et hold af professionelle
databeskyttelsesrådgivere med direktør Henrik Acosta Cramer i spidsen. De ikke bare
kvalitetssikrer Elviums compliance, men lægger også præmie til den konkurrence, som
Lægeforeningen nu har vundet.
Henrik, som selv er tidligere personalechef, sætter en ære i at designe løsninger, der foruden at
være juridisk valide også passer ind i en fornuftig hverdag.
I den kommende tid vil DP-Solutions og Vibeke Erntgaard sammen kunne kigge på de knaster, der
kan være i Lægeforeningens håndtering af databeskyttelse.
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