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Cand.jur., Advokat, indehaver
F:1971
UDDANNELSE:
Cand.jur., Københavns Universitet 1996, advokatfuldmægtig 1997-2000, advokatbestalling
2000, partner/indehaver 2002, specialiseret i, IT-juridiske forhold og kontrakter,
informationsret og kommunikation, og offentlige indkøb / udbud, løbende fulgt
uddannelsesforløb juridiske fagdiscipliner, samt i kommunikation og projekt-/proces mv.

ARBEJDSFELTER / AKTIVITETER – JURIDISKE / FORRETNINGS- OG
PROJEKTMÆSSIGE ELEMENTER I:
•

IT-kontrakter og processer forhandling og koncipering

•

EU-udbud - IT – indkøb, for ordregivere (f.eks. betalingssystemer, ESDH + document
management, ERP/CRM, sundheds-it, aviation)

•

EU-udbud services - indkøb, for ordregivere, udbud af services (forsikring/rådgivning),
miljøteknologi og grundvandssikring, bygge/anlæg med flere. Herunder bl.a.
kravspecificering, kontraktstyring og kvalitetssikring, såvel indenfor offentlige sektor inkl.
EU-udbudsforhold samt øvrige udbudsrelaterede regelsæt,

•

Kontraktarbejde, forhandling indenfor private sektor med såvel store som mellemstore
virksomheder, interesseorganisationer med mere.

•

Persondata / GDPR, complianceprojekter for offentlige myndigheder, private
virksomheder og virksomhedsgrupper, DPO-services

•

Rådgivning og processer til offentlige myndigheder og organisationer om
indkøb/anskaffelse af varer og tjenesteydelser i tekniske og højt specialiserede områder,
f.eks. ingeniør-, IT/telecom, forsikring/finansielle forhold, infrastrukturprojekter, herunder
bl.a. tele-, vand og spildevand /forsyningsvirksomhed mv.

•

drifts- og service/SLA, outsourcing (f.eks. A-kasse-system og medlemssystemer i
organisationer, DK og internationale produktionsvirksomheder), IT-indkøb og kontrakthåndtering i regulerede sektorer (advokat, revisor, pharma, shipping/logistik,
fødevarer/beverage, finansielle sektor herunder pengeinstitut, realkredit, forsikring og
mægler m.fl.)

•

licensaftaler,

•

offshoring projekter af IT-udvikling, persondata, herunder rådgivning om håndtering af
persondata i regulerede sektorer (fx medicoteknik, biotek, olie/gas/vind/energi, transport
og shipping, advokatfirmaer, finansiel sektor) samt hos offentlige myndigheder i øvrigt,
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interesseorganisationer og private selskaber indenfor forskellige sektorer, whistleblowerprojekter mv.
•

IT-sikkerhed i juridisk sammenhæng, herunder bl.a. undervisning i juridiske dele i CISSPcertificering, rådgivning i regulerede sektorer (fx medicoteknik, biotek,
olie/gas/vind/energi, transport og shipping, advokatfirmaer, finansiel sektor) samt hos
offentlige myndigheder i øvrigt, interesseorganisationer og private selskaber indenfor
forskellige sektorer.

•

Cloud-computing projekter, it-juridisk rådgivning, alle aspekter

•

deltagelse i styregrupper i IT-udviklingsprojekter og –anskaffelser /
implementeringsprocesser efter kontraktindgåelse,

•

proces- og workflow-projekter m/standardisering og ITIL baggrund, iterative projekter
(SCRUM-based).

•

Projektledelse og vidensdeling-/vidensikrings- og compliance programmer.

•

Informationssystemer og videnstyring, bl.a. i 3-årig periode medlem af DS-arbejdsgruppe
U11 under ISO vedr. ISO standard 15489-familien om Records Management og
informationshåndtering, auditerer i rådgivningssektorer vedr. informationsstyring og –
sikkerhed, medlem af ISACA sikkerhedsforening (IT-revision), datahåndtering mv.

•

Undervisnings- og foredragsvirksomhed, herunder taler og underviser på konferencer og
seminarer/kurser for brancheforeningen Danske Advokater, Teknologisk Institut, Confex
DK, ISACA m.fl. i bl.a. ESDH, informationshåndtering/ arkivlovgivning for
myndigheder, IT/IPR og procesledelse mv.

IT-juridiske publikationer og artikler, bl.a. ”Advokatsamfundets IT-sikkerhedsguide til
advokatvirksomheder” 2005, enkelt Ugeskrift for Retsvæsen-artikel om IT-juridisk emne
samt række artikler i dagblade, IT-fagtidsskrifter og på www.

SPROG
Læse:
Skrive:
Tale:

Engelsk
Flydende
Flydende
Flydende

Tysk
Acceptabelt
Acceptabelt
Acceptabelt

Fransk
Begrænset
Begrænset
Begrænset

Svensk
Flydende
Acceptabelt
Flydende

Engelsk i skrift og tale anvendes på forhandlingsniveau og i kontrakt- og øvrig skriftlig
sammenhæng ved internationale forhandlinger / projekter. Har forestået forhandling /
kontraktkoncipering med forhandlingsparter fra f.eks. USA, GB, Canada, Tyskland, Polen,
Tjekkiet, Slovakiet, Schweiz samt en række andre lande. Erfaringer vdr. internationale
kontrakter og datahåndtering samt Common Law (f.eks. GB/CAN) såvel som Civil law (EU
etc) kontrakt/juridiske traditioner / områder.
KLIENT-PORFILER - EKSEMPLER
På IKT (informations- og kommunikationsteknologi): Regioner og sammenslutninger heraf
(sundheds-it og miljø-it), Sygehuse, offentlige myndigheder på stats-område (undervisningsit, miljø-it, tværsektorial sikkerhed, infrastruktur mv.), kommuner (miljø-it, internet/www,
informationshåndtering/forvaltningssystemer/persondata mv.), i få tilfælde ikt-leverandører (i
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finansiel sektor, i EU-udbud som rådgiver for bydende mv.), interesseorganisationer/fag- og
arbejdsgiverforeninger, private virksomheder kundeside (alle str. Fra SMV’er til
omsætn.>2mia).
På øvrig erhvervsjuridiske felter: Forvaltning i kommuner og regioner, miljøprojekter i
kommuner og regioner vdr. Miljø-teknologier på bl.a. drikkevand + CO2-projekter, finansiel
sektor om insolvens (konkurs/kurator-aktiviteter), diverse A/S og ApS selskabs-relateret
rådgivning, medie-/presseret, rettighedsorganisationer (klassisk immaterielle rettigheder).

PROFESSIONEL KARRIERE:
2016-

Advokat Per Mejer, Compliance, GRC, Risk management, it-law

2011-2016

Advokat, partner, adv. Per Mejer, i kontorfællesskab med Actaadvokater,
Næstved / Kbh.

2006-2011

Advokatfirma, FrølundWinsløw (fra 1/4-2011 ”Winsløw”, tidl. Adv.
Amagertorv11) Medstifter og partner 2006-, ansvarlig partner for IT-juridisk
afdeling og udbuds-afdeling (offentlige indkøb).

1999-2006

Advokatfirma, Bender.dk (senere BvHD/Bird&Bird) Advokatfuldmægtig -2000,
ansat advokat -2002, partner -2006.

1997-99

Advodan Næstved. Allround advokatfirma, advokatfuldmægtig
uddannelsesstilling, retssager, kommunale forhold, privates retsforhold, fast
ejendom og erhverv, etc.

1992-97

NordiskFilm IT via Konsulentfirma (Chritensen&Linde A/S) IT & jura.
IT-konsulent (deltid, ca. 30 t/uge), outsourcet / udplaceret fuldt hos Media/film
produktions-/bio/medie virksomhed (Nordisk Film /Egmont) del af et 4personers hold der programmerede, administrerede og driftede fuldt ITinfrastruktur ink. applikationer mv., herunder m/groupware, erp m.v. og
kommunikation, og assisterede ad hoc ved IT/internet juridiske forhold i huset.

1990-92

Avis-produktion + IT (Den Blå Avis), Annoncer/DtP og produktion af avis,
internet-projekt, afdelingssupervisor, IT mv.

1990-96

Københavns Universitet. Jurastuderende, bachelor 1993, kandidat jura sommer
1996.

TILLIDSHVERV/MEDLEMSKABER:
2016-

IAPP & compliance professional

2014-

Medlem af Rådet for Digital Sikkerhed

\\ 3 \\

\\ Advokat Per Mejer
\\ IT-advokat

2008-

Medlem af ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

2004-2016

Certificeret IT-advokat under Danske IT-advokater

2001-2010 Bestyrelsesmedlem af foreningen Danske IT-advokater,
specialforening/fagudvalg under brancheforeningen Danske Advokater, afgået pga.
vedtægtsbestemt max-6-års regel.
Underviser / modulansvarlig på Danske IT-advokaters uddannelse ”BootCamp” (7
dage/moduler for yngre IT-advokater)

2010-2016 Bestyrelsesformand i selvejende institution Grønnegade Teater, Næstved, ét af
33 egnsteatre i Danmark under Kulturstyrelsens egnsteaterordning.
2014-2017

Bestyrelsesformand i Landsorganisationen De Gule Spejdere, Danmark

Per Mejer, advokat
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