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Innovation & Compliance
Historisk set har de fleste opfattet jura, informationssikkerhed og compliance som
hindringer for innovation og agilitet, og de to ”verdener” har kørt hver deres spor. Men
efterhånden som digitale teknologier underlægges stadig mere regulering såvel i EU
som i resten af verden, er tech-virksomheder nødt til at gøre compliance til en
medspiller fremfor en modspiller.
Technology Denmarks netværk, Innovation & Compliance, ruster virksomheder til at
reagere hurtigt på ændringer i teknologi, regulativer eller kunders forventninger og krav.
På det strategiske plan rustes deltagerne til at navigere i et hastigt udviklende globalt
juridisk landskab, og på det operationelle plan giver netværket også konkrete værktøjer
til at tænke juridiske og sikkerhedsmæssige krav i designplanen.
Viden, inspiration og sparring
På netværksmøderne vil der være oplæg fra såvel netværksledere, medlemmer og
eksterne eksperter med fokus på viden, som kan omsættes til praksis. Alle
netværksmøder har afsat tid til at tage emner op fra gang til gang og til fortrolig
sparring mellem medlemmerne.
Vi bestræber os på såvidt muligt at optage alle oplæg, ligesom der vil være adgang til en
online portal med relevante materialer samt mulighed for sparring mellem møderne.
Sparringen, der foregår på møderne, vil være forbeholdt fremmødte medlemmer.
Sikr jeres virksomhed en plads allerede nu ved at tage fat i enten adm. direktør,
Morten Bierbaum, eller advokat, Jesper Løffler Nielsen.
Med venlig hilsen

Morten Bierbaum
Adm. direktør, Technology Denmark
mb@technologydenmark.dk

Jesper Løffler Nielsen
Advokat (L), Focus Advokater A/S
jln@focus-advokater.dk

COMPLIANCE
FOR TECH-HIPPIER
INTRO TIL TEMA
Nogle sektorer har haft årtier til at øve sig på at arbejde med
regelefterlevelse - på engelsk kaldet ”compliance”. Det gælder
eksempelvis offentlige myndigheder, finansielle virksomheder,
medicinalvirksomheder mv.
Men de senere års tiltagende reguleringer af digitale teknologier,
herunder ikke mindst i form af vedtagelsen af GDPR, har betydet, at
behovet for at arbejde kontinuerligt med compliance rammer
nogle helt nye sektorer og typer af virksomheder. Mange
virksomheder er derfor i disse år ved at lære, hvad der ligger i at
arbejde compliance i praksis. Og i nogle tilfælde opstår der nogle
helt grundlæggende konflikter mellem et innovationsdrevet
mindset og miljø, som skal forsøge at omstille sig til at tænke i
lovgivningsmæssige begrænsninger, risikovurderinger,
dokumentation mv.

KEY TAKE AWAYS
Hvad dækker begrebet “compliance” over?
Hvordan omstiller man en innovationsdrevet organisation til
også at tænke compliance?
Hvordan kommunikerer man sit arbejde med compliance
eksternt overfor kunder og omverdenen?
Hvilke udfordringer giver det at arbejde med compliance i en
vækstvirksomhed, og hvordan overkommer man dem?

OPLÆG
Poul vil dele sine erfaringer med at arbejde med compliance i en
organisation med et helt særligt mindset. Han vil give sit perspektiv
på compliance som konkurrenceparameter og dele erfaringer med
at opbygge et Trust center.
Dernæst vil Daniel fortælle om sine erfaringer med at stifte og
vækste virksomheden, Cookiebot, der hjælper med at automatisere
compliance i relation til cookiereglerne. Dernæst vil Daniel også
dele sine egne erfaringer med at arbejde med compliance i en
virksomhed i voldsom vækst.

Torsdag d. 10. marts 2022
Kl. 9.00-12.00
Sted:
Umbraco A/S
Haubergsvej 1, 5000 Odense C

PROGRAM
Techjura nyheder
v/ Jesper Løffler Nielsen
Dagens tema:
Compliance for tech-hippier
Sparring mellem medlemmer

Poul A. L. Jensen
CFO
Umbraco

Daniel Johannsen
CTO
Usercentrics

COMPLIANCE
FOR TECH-HIPPIER

Kl. 9.00:
Velkommen og hurtige nyheder indenfor
techjura v/ Jesper
Kl. 9.30:
Oplæg til dagens tema: Compliance for techhippier v/ Jesper

Torsdag d. 10. marts 2022
Kl. 9.00-12.00
Sted:
Umbraco A/S
Haubergsvej 1, 5000 Odense C

PROGRAM
Techjura nyheder
v/ Jesper Løffler Nielsen
Dagens tema:
Compliance for tech-hippier
Sparring mellem medlemmer

Kl. 10.00:
Compliance som konkurrenceparameter
v/ Poul Jensen, CFO hos Umbraco
Kl. 10.45:
Pause & Netværk
Kl. 11.00:
Automatisering af compliance
v/ Daniel Johannsen, CTO hos Usercentrics
Kl. 11.30:
Sparring mellem medlemmer

Poul A. L. Jensen
CFO
Umbraco

Daniel Johannsen
CTO
Usercentrics

DOKUMENTATION OG
RISIKOVURDERINGER
I PRAKSIS

INTRO TIL TEMA
I forlængelse af forrige tema om ”Compliance for tech-hippier” ser vi
denne gang nærmere på, hvordan man rent praktisk arbejder med
compliance. Såvel GDPR som diverse regler om cybersikkerhed
stiller en række krav til, hvordan man organiserer arbejdet med
efterlevelse af reglerne, krav til ledelsesforankring, krav til
risikovurderinger og ikke mindst krav til dokumentation af alt dette
og meget mere.

Torsdag d. 2. juni 2022
Kl. 9.00-12.00
Sted:
Nordea Business Banking Fyn
Indgang v/ Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C

PROGRAM
Techjura nyheder
v/ Jesper Løffler Nielsen
Dagens tema:
Dokumentation og
risikovurderinger i praksis
Sparring mellem medlemmer

På dette møde bliver vi derfor klogere på, hvordan man organiserer
arbejdet, hvordan man sikrer nødvendig dokumentation, og hvilke
løsninger der findes til at understøtte arbejdet mv.

KEY TAKE AWAYS
Hvordan organiserer man arbejdet med compliance?
Hvad er ledelsens, herunder bestyrelsens, rolle i dette arbejde?
Hvordan lever man i praksis op til lovgivningsmæssige krav til
udarbejdelse af risikovurderinger?
Hvilke digitale løsninger findes der til at understøtte og/eller
simplificere arbejdet med compliance?

OPLÆG
Indledningsvist vil Jesper give et kortfattet overblik over
lovgivningens krav til organisering af arbejdet med compliance
Dernæst vil Martin give et indblik i, hvordan Ordbogen.com i praksis
arbejder med risikovurderinger og dokumentation af disse.
Herefter vil Stefan give et overblik over markedet for
softwareunderstøttelse af compliance, hvorefter udvalgte
leverandører får lejlighed til at give en kort præsentation af netop
deres løsning

Martin Gyde Poulsen
Driftschef
Ordbogen.com

Stefan Stade
LegalTech ansvarlig
Focus Advokater P/S

COMPLIANCE OG
SIKKERHED I SKYEN

INTRO TIL TEMA
De seneste 10 år er der sket en enorm vækst i anvendelsen af
cloudløsninger, ikke mindst i Danmark hvor vi har været rigtig gode
til at adoptere denne nye teknologi. Det har givet en masse fordele, i
særdeleshed da corona ramte, men i perioder er det nok også gået
lidt for stærkt.

Torsdag d. 8. september 2022
Kl. 9.00-12.00

Sted:
TBA Odense

PROGRAM
Techjura nyheder
v/ Jesper Løffler Nielsen
Dagens tema:
Compliance og sikkerhed i skyen
Sparring mellem medlemmer

De aftaler man indgår med cloud-leverandører modtager typisk
mindre opmærksomhed end traditionelle IT-kontrakter, men juridisk
og sikkerhedsmæssigt er dette et problem. Selvom vi i stigende grad
køber standardydelser baseret på standardkontrakter, så forbliver
hovedansvaret for overholdelse af GDPR’s krav og for arbejdet med
IT-sikkerhed hos kunden og/eller den hovedleverandør, som vælger
en SaaS-udbyder som underleverandør.

KEY TAKEAWAYS
Hvilke juridiske krav og sikkerhedsmæssige udfordringer kommer
i spil, når man flytter infrastruktur, software og data ud i skyen?
Hvilke krav stiller GDPR til hhv. cloudleverandører og kunder?
Hvordan kan man som leverandør af en cloud-løsning sikre og
dokumentere sit arbejde med compliance og cybersikkerhed?
OPLÆG
Indledningsvist vil Jesper give et overblik over relevante krav og
former for dokumentation i en cloud-kontekst.
Dernæst vil Allan Frank give et indblik i det danske Datatilsyns
arbejde på området, herunder i form af en ny vejledning med
fokus på netop cloud computing, som er varslet at blive
offentliggjort i starten af 2022.
Endelig vil Laura og Frank fra den SCOPE Europe præsentere
baggrund og indhold af det nye ”EU Cloud Code of Conduct”.
Adfærdskodekset officielt blev godkendt af EDPB i 2021 og
forventes på sigt at spille en afgørende rolle for såvel
cloudleverandører og -kunder i relation til GDPR-dokumentation,
særligt på et internationalt plan.

Allan Frank
IT-specialist og Jurist
Datatilsynet

Laura Wiesenfeld
Head of Operations &
Director Public Policy
SCOPE Europe

Frank Ingenrieth
Head of Monitoring &
Auditing, Legal Affairs
SCOPE Europe

INNOVATION & COMPLIANCE
- ÅBEN DAGSORDEN

På årets sidste møde lader vi dagsorden stå åben, så der er
plads til at tage aktuelle problemstillinger og nyheder op.
Det aftales internt i netværket, hvilket emne, der gerne vil
tages op til drøftelse samt hvilke eventuelle oplægsholdere,
der skal inviteres i det kommende år.

Torsdag d. 1. december 2022
Kl. 9:00-12:00

Sted:
Focus Advokater
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M

PROGRAM
Techjura nyheder
v/ Jesper Løffler Nielsen
Dagens tema:
Innovation & Compliance
Åben Dagsorden
Sparring mellem medlemmer

Jesper Løffler Nielsen
Ph.d. i IT & ass. partner
Focus Advokater A/S

POUL A. L. JENSEN
Poul A. L. Jensen er CFO og partner hos Umbraco
A/S. Han er uddannet med en HD(R) og siden
Cand.Merc.Aud. hos Syddansk Universitet
sideløbende med praktisk arbejde som revisor og
r å d g i v e r h o s f ø r s t K P M G o g s e n e r e E Y ( e f t e r
f u s i o n e n i D a n m a r k ) . H a n h a r k n a p 1 5 å r s p r a k t i s k
e r f a r i n g s o m r e v i s o r o g r å d g i v e r , i n d e n h a n
t i l t r å d t e h o s U m b r a c o A / S d e n 1 . j a n u a r 2 0 1 7 .
U m b r a c o A / S h a r d e s e n e s t e å r o p l e v e t m a r k a n t
global vækst og har set et stigende behov fra
k u n d e r p å c o m p l i a n c e - o m r å d e r , h e r u n d e r s æ r l i g t
sikkerhed, legal, GDPR mv. Dette er blevet et
konkurrenceparameter, som virksomheden har høje
a m b i t i o n e r o m a t p r æ s t e r e p å .
U d o v e r ø k o n o m i e n h a r h a n o g s å l e g a l a n s v a r h o s
Umbraco A/S, herunder konstant udbygning og
f o r b e d r i n g a f v i r k s o m h e d e n s T r u s t C e n t e r p å
www.umbraco.com. Helt afgørende for Umbraco
A/S er at være transparent og finde balancen
mellem produkt, det globale community og
virksomheden, som skal afspejles i virksomhedens
t i l g a n g t i l h å n d t e r i n g a f c o m p l i a n c e .

DANIEL JOHANNSEN
Daniel Johannsen er serieiværksætter og stifter af
SaaS-tjenesten, Cookiebot CMP, som hjælper mere
end 500.000 hjemmesider kloden rundt med at
beskytte brugernes privatliv mod uønsket
overvågning og profilering. Herved kan
hjemmesiderne leve op til reglerne om samtykke
og databeskyttelse i GDPR og tilsvarende
lovgivninger i andre lande, bl.a. USA.
Virksomheden bag, Cybot, blev stiftet i 2012 og er
siden udgangen af 2017 vokset fra 1 til 235 ansatte
med kunder i mere end 130 lande og 2.500
forhandlere globalt. I begyndelsen af 2021 købte
amerikanske investorer 70% af virksomheden for et
trecifret millionbeløb, og i efteråret fusionerede
Cybot med den tyske konkurrent Usercentrics, hvor
Daniel samtidige skiftede rolle fra CEO til CTO for
at fokusere på innovation og samarbejdet med
virksomhedens strategiske teknologipartnere.
Daniel har fra starten af den voldsomme
vækstrejse arbejdet med compliance som en
strategisk kernemålsætning, dels fordi
virksomheden selv lever af at levere compliance,
dels for at fjerne barrierer for samarbejde med
både kunder, partnere, myndigheder og investorer
på tværs af det globale marked.

MARTIN GYDE POULSEN
Martin Gyde Poulsen er CTO hos Ordbogen
A/S med en Ba. Scient i datalogi og fysik.
Ordbogen A/S er en højteknologisk ITvirksomhed og ottedobbelt gazellevinder.
Ordbogen A/S har milliarder af opslag i
virksomhedens onlineordbøger og mange
millioner løste opgaver på de digitale
undervisningsportaler, Grammatip.com og
Educas.com
Martin har arbejdet hos Ordbogen A/S i 14 år,
bl.a. som specialist med opbygning af itinfrastruktur og servere og senest som
teamleder, driftschef og i dag it-chef.
I dag indgår han som en central del af
Ordbogens GDPR-styregruppe med særligt
ansvar for den tekniske del.

STEFAN STADE
Stefan er uddannet cand.merc.jur fra
Syddansk Universitet med en fortid hos
Finanstilsynet. Har siden 2016 været
ansat hos Focus Advokater med det
primære ansvar for løbende GDPR
compliance, samt Focus Advokaters
arbejde med Legal Tech løsninger.
Stefan brænder for arbejdet med
digitalisering, både i forhold til
forbedring og effektivisering af interne
arbejdsprocesser, men også i forhold til
understøttelse af Focus Advokaters
primære forretningsområde - den
juridisk rådgivning.

ALLAN FRANK
Allan Frank har siden 1980erne beskæftiget
sig med IT-sikkerhed, jura og
forretningsudvikling. Han har altid arbejdet
med at få skabt værktøjer og
kommunikationsredskaber, der bygger bro
mellem teknikere, forretningen
og juristerne.
Oprindeligt med sine rødder i det
naturvidenskabelige computermiljø, i det vi i
dag vil kalde purple team eller aktivt
cyberforsvar, har Allan arbejdet som både ITchef, IT-arkitekt, IT-sikkerhedsrådgiver, men
også i flere – mere klassiske – juridiske
discipliner. Har i de sidste mere end 20 år,
arbejdet i krydsfeltet mellem
forretningsudvikling, IT-anvendelse,
teknologiforståelse og juraen, der regulerer
dette. Han har siden 2017 været
tjenestegørende i Datatilsynet.

LAURA WIESENFELD
As Head of Operations and Director Public Policy
at SCOPE Europe, Laura Wiesenfeld is responsible
for coordinating the public policy work and
overseeing several of the key day-to-day
activities, which range from business
development to the monitoring of regulatory
compliance. In addition, she coordinates the EU
Cloud Code of Conduct membership and its
related working groups, being directly involved
in the content development and implementation
of codes of conduct under the GDPR.
Laura holds two master’s degrees in law: an LLM
from Maastricht University and a master’s degree
from Université Libre de Bruxelles. Prior to
joining SCOPE Europe, Laura worked as a lawyer
at Clifford Chance, where she gained experience
in dealing with complex international corporate
structures. She is fluent in English, French, Greek
and has an intermediate level of German.

FRANK INGENRIETH
Frank is Head of and Monitoring and Auditing,
Legal Affairs at SCOPE Europe, a subsidiary of
Selbstregulierung Informationswirtschaft (SRIW)
where he is Deputy Managing Director,
particularly coordinating and managing audit and
compliance activities. He constantly contributes
to expert and stakeholder groups. He has in-depth
knowledge within IT and Media Law with Data
Protection as field of expertise.
He passed both State Exams, strongly focusing on
Information and Communication Law (first State
Exam), deepening his expertise by choosing Media
and Copyright Law as area of focus for his second
State Exam. He also holds a related Master of
Laws Degree and passed the theoretical part for
Professional Lawyers in that area. He is certified
Data Protection Officer and Data Protection
Auditor, and independent, registered lawyer.
Before being with SRIW/SCOPE Europe, he gained
experience from different perspectives, incl.
international law firms, IT companies and data
protection supervisory authorities.

JESPER LØFFLER NIELSEN
Jesper Løffler Nielsen er associeret partner hos
Focus Advokater og ekstern lektor i it-ret ved
Syddansk Universitet. Han er ph.d. i IT-ret og
blogger på it-mediet Version2 om
spændingsfeltet mellem teknologi og jura.
Hans primære speciale er juridiske spørgsmål
relateret til moderne teknologi såsom cloud, Big
Data, AI, robotter, droner mv., og som advokat
rådgiver han bl.a. om GDPR, udarbejdelse af ITkontrakter, cybersikkerhed og
rettighedsspørgsmål ifht. software og data.
Udover det praktiske perspektiv arbejder Jesper
også med IT-retlige problemstillinger fra et mere
teoretisk perspektiv, herunder i form af artikler
og en PhD-afhandling skrevet i perioden 2013 til
2016. Han har således bl.a. beskæftiget med de
udfordringer, der opstår, når et konservativt og
langsommeligt retssystem forsøger at følge med
den hastige teknologiske udviking.

TECHNOLOGY
DENMARK

Om Technology Denmark
Technology Denmark skaber vækst
og udvikling i danske
virksomheder ved at tiltrække,
udvikle og fastholde IT/Tech talent.
Vi bygger langsigtede relationer
og effekter gennem partnerskaber,
der styrker både det enkelte
talent, virksomhederne og det
danske samfund.
Vores partnerskaber skaber:
- Adgang til talent
- Employer Branding
- Flere kvinder i Tech
Vi inspirerer vores partnere med
de nyeste indsigter om talent,
teknologi og ledelse, og skaber
værdifulde kontakter på tværs af
brancher og sektorer.
Technology Denmark er non-profit
og har 100 + partnere inden for
IT/Tech branchen, herunder
virksomheder, fonde, kommuner
samt videns- og
uddannelsesinstitutioner.

Kontakt os
Kontakt os for en snak om jeres
muligheder for at være en del af
Danmarks stærkeste netværk for
vækstvirksomheder.

Med venlig hilsen

Morten Bierbaum
Adm. direktør, Technology Denmark
mb@technologydenmark.dk
tlf. + 45 30 73 96 31

PARTNERSKABER

Som partner i Technology Denmark træder du ind i et
fællesskab, der vil skabe værdi for din virksomhed. i
hjælper med at matche vores partnere, så de skaber
nye værdifulde kontakter, der kan føre til udvikling
og vækst.
Vores partnere har adgang til en konference og 8-10
netværksmøder i løbet året:
KONFERENCE
Årskonferencen inspirerer og udvikler vore partnere.
Her er mulighed for at netværke og får stor
inspiration, dybe indsigter og skabe nye kontakter.

NETVÆRKSMØDER
Netværksmøderne samler vores partnere i mindre
grupper af 20-25 personer for at lære nyt af hinanden
og få tilført ekspertviden udefra inden for temaerne
HR og Compliance.
Som partner i Technology Denmark opbygger du en
talent pipeline til din virksomhed. Vores talentindsatser
er udviklet og effektueret i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Vores
partnere kan indgå i et eller flere programmer alt efter
ønske og behov:
ADGANG TIL TALENT
Talentprogrammerne Future Skills og Talent Fellowship
sikrer at din virksomhed kan få studerende i
praktikforløb og studiejobs samtidig med at vi udvikler
dem med praksisnære workshops og casearbejde.
EMPLOYER BRANDING
Tech Talks er en fremragende platform for employer
branding. Som vært for en Tech Talk får din
virksomhed kontakt til et stort og voksende
community af 1000+ studerende, medarbejdere og ITinteresserede i hele landet.
FLERE KVINDER I IT/TECH
IT-Landsholdet består af kvindelige rollemodeller fra
danske universiteter og erhvervsakademier, der skaber
synlighed om IT/Tech som karrierevej. Din virksomhed
kan bidrage aktivt til dette arbejde med viden,
ressourcer og kommunikation.

