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Send persondata ved anmodning  
 
Det er stillet som krav i GDPR-lovgivningen, at personer til enhver tid kan anmode om en oversigt over 
al persondata man som dataejer måtte ligge inde med om dem. Dette forpligter alle virksomheder og 
indebærer, at man som dataejer har pligt til at imødekomme sådanne anmodninger. webCRM 
understøtter dataejer ved sådanne anmodninger på flere måder. 

Hvis en kunde anmoder om at få vist egne persondata gemt i systemet, findes der 3 forskellige 
metoder for fremvisning herfor: 

1. Send data som PDF-skabelon 

2. Print fra personkortet 

3. Udtræk til Excel 

 

Send data som PDF-skabelon 

Persondata kan fremsendes som PDF til den anmodende person direkte fra webCRM. PDF skabeloner 
er gode at bruge i denne forbindelse, hvis man ønsker at have større præsentationsfrihed. Oprettede 
PDF-skabeloner findes under alle oprettede personer i webCRM-systemet, og vil kunne hentes og 
sendes herfra, når personen anmoder om data. Det gør det både nemt og overskueligt at fremsøge og 
fremsende persondata ved brug af PDF skabeloner. Fremadrettet vil det være muligt – hvis PDF’en 
sendes fra webCRM – at se datomærkning for hvornår anmodningen har været sendt under e-mails i 
webCRM. 

For at benytte PDF-skabeloner til at fremsende persondata skal man derfor først oprettes en PDF-
skabelon, som fletter med alle persondata i webCRM. PDF-skabeloner oprettes under 
opsætning/skabeloner/pdf skabeloner: 
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Opret en ny PDF-skabelon og vælg fletning med ”Person”: 

 
 

Herefter udvælges al persondata information, som der er krav til at fremvise, ved at flette dataene ind i 
PDF-skabelonen: 
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For at fremsøge den person hvorfra anmodningen er modtaget, benyttes webCRM’s forsidesøgning: 

 
 

Når PDF-skabelonen er oprettet og gemt vil den fremover kunne findes under samtlige personer i 
webCRM, hvor den vil flette med personernes individuelle data: 

 

 
Når PDF-skabelonen er gemt for den pågældende person kan den efterfølgende sendes som 
vedhæftning pr. mail ved at klikke på vedhæft ikonet (papirklipsen) i øverste højre hjørne af siden:

 

Se videoguide: GDPR - Personanmodning - PDF skabelon  

https://youtu.be/bLtqBktVNYA
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Print fra personkort 

Det er muligt, direkte fra personkortet, at printe persondata ved at klikke på printikonet.  

For at fremsøge den person hvorfra anmodningen er modtaget, skal du benytte webCRM’s 
forsidesøgning:

 
 

Fra personkortet klikkes derefter på printikonet:

 
Fra dette billede vil det være muligt at udskrive persondata, og også at gemme som PDF-dokument til e-
mailudsendelse. Vær dog opmærksom på, at PDF-dokumentet ikke er det samme som PDF-skabelonen, 
og der vil ikke være præsentationsfrihed: 

 

Se videoguide: GDPR - Personanmodning - Print og PDF  

https://youtu.be/V7vms3phDU4
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Udtræk til Excel 

Ønskes et udtræk af persondata til Excel – f.eks. fordi data skal være maskinlæsbart – skal man oprette 
en oversigt, der udtrækker persondata til et Excel-ark.  

For at oprette en oversigt følger du opsætning/oversigter, hvorefter en ny oversigt af typen ”Person” 
skal oprettes:  

 
 

Her opsættes oversigten til at datafiltrere på personnavn med hak i ”spørg bruger” og eventuelt 
Virksomhedsnavn og/eller ”person e-mail” – alle med hak i ”Spørg bruger”. Eksempel: 
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Efterfølgende er det vigtigt, at der under fanen Avanceret vælges ”Tillad eksport af alle data”: 

 
 

Herefter kan vises et udsnit af dataene, men for at trække al data ud i et Excel-ark klikkes ”Eksporter alle 
datafelter”: 

 
Se videoguide: GDPR - Personanmodning Exceludtræk  
 

Disse 3 metoder giver mulighed for at fremvise persondata – alt efter behov – ved anmodninger stillet 
til dataejer.  

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på 70 220 690 eller 
support.dk@webcrm.com eller anmode os om at assistere konsulentbasis. 

Denne ydelse kan også købes gennem vores GDPR-pakke, hvor vi for DKK 5.000 opsætter jeres 
webCRM-system til at være GDPR-kompatibelt i forhold til kundernes adgang til data, mulighed for at 
sende kunder et overblik over deres data samt håndtering af nyhedsbrevstilmeldinger til en eller flere 
typer af nyhedsbreve. Læs mere om GDPR pakken her. Med pakken garanterer vi ikke at din 

https://youtu.be/h3lwGSm_nDk
mailto:support.dk@webcrm.com
https://webcrm.com/media/1593/webcrm_gdpr-pakke_dk.pdf
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virksomhed overholder GDPR-lovgivningen, men vi opsætter nogle funktioner der understøtter 
overholdelsen af lovgivningen i forhold til dataadgang og nyhedsbreve. Dine data er opbevaret på 
servere, som er underlagt en høj grad af sikkerhed og løbende back-up rutiner, hvilket er webCRM’s 
sikkerhedstandard. Vi kan dog ikke tage ansvar, for hvilke informationer I har noteret i jeres system. 
Læs mere om GDPR og find vores databehandleraftale og standardvilkår her.   

 

https://webcrm.com/dk/about-us/terms-conditions/
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