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Opgaver vedr. databeskyttelse i perioden 1. august 2019 – 31. december 2020. 
 
Siden august 2019 har der været fokus på følgende opgaver: 
 
Rådgivning af og samarbejde med organisationen – læs mere på side 3. 
Der har været et stigende antal henvendelser til Databeskyttelsesrådgiveren (i resten af dokumentet forkortet 
til DBR) fra organisationen. Der er tale om meget bred rådgivning.  
DBRs faste deltagelse i centrenes ledermøder har været sat i bero siden nedlukningen i marts 20. Det 
samme gælder faste møder om at bygge bro mellem det tekniske og juridiske i GDPR.  
 
Fortegnelse over IT-systemer og risikoanalyser  - læs mere på side 3. 
På nuværende tidspunkt er vi bekendt med brug af ca. 1300 programmer og 600 IT-systemer, hvoraf ca. 400 
kræver databehandleraftale. I 2020 er der taget ca. 50 nye systemer i brug. 
Der er gennemført risikoanalyser af de fleste IT-systemer. Opfølgningen er udsat pga. corona, 
  
Databehandleraftaler og kontrol af databehandler – læs mere på side 3-4. 
Der er brugt mange ressourcer på at sikre, at leverandøren beskriver, hvordan de konkret beskytter 
borgernes data og ikke kun afgiver en hensigtserklæring herom. Vi håber, at dette bliver lettere, da 
Datatilsynets nye standarddatabehandleraftale stiller større krav til de tekniske beskrivelser. 
 
Pga. en EU-dom fra juli 20 er kravene til kontrol af databehandlere og underdatabehandlere fra lande uden 
for EU blevet skærpet væsentligt. Der bør hurtigst muligt skabes et overblik over, hvor mange aftaler Faxe 
Kommune, skal have opdateret.  
 
Procedure for godkendelse af ibrugtagning af nye system – læs mere på side 4. 
Siden efteråret 2019 har første skridt i proceduren været, at leverdørens teknikere laver en live-fremvisning 
for IT-kontraktgruppen og 1-2 sagsbehandlere. Her har vi fokus på, om systemet overholder alle GDPR-krav, 
kan passe sammen med vores IT-infrastruktur og om der kan effektiviseres arbejdsgange ved tilpasninger af 
systemet.  
Der tages højde for Digitaliseringsstrategien. 
Vi får positiv feedback fra leverandørerne og de fællesoffentlige partere I den forbindelse har 
IT-kontraktgruppen deltaget i et videointerview til en af Digitaliseringsstyrelsens kampagner og  
DBR har holdt oplæg om leverandørstyring på ISO BOOT-Camp oktober 20.  
 
I løbet af 2020 er antallet af fremvisninger steget til gennemsnitligt 2 om ugen. 
Pga. af det stigende pres og øgede krav til dokumentation er vi i gang med en gennemgribende evaluering 
af proceduren og dokumenter. 
 
Sikkerhedsbrud – antal sager og procedure – læs mere på side 4-5. 
Proceduren for håndtering af sikkerhedsbrud blev evalueret 4. kvartal 2019. 
Der er i perioden 1/8 2019 – 31/12 20 indberettet 75 sikkerhedsbrud til Datatilsynet. 
Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 143 sager og har udtalt kritik af Faxe Kommune i 
2 sager. Begge sager skyldtes fejl hos leverandører   
 
Registreredes rettigheder og rådgivning af borgere – læs mere på side 5. 
Der har været 7 henvendelser om indsigtsret. 
 
Der har været mange henvendelser til DBR vedr. vejledning til borgerne om deres rettigheder.  
De fleste henvendelser var i 3. kvartal 20 i forlængelse af et sikkerhedsbrud. 
 
DBR har konstateret, at der er behov for at genopfriske reglerne om oplysningspligt og hjælpe 
organisationen med at tilpasse nuværende breve og arbejdsgange vedr. oplysningspligten. 
 
Da mange IT-systemer giver mulighed for at sammenstille oplysninger om borgere, er der behov for  
øget fokus på reglerne om, hvordan vi må benytte borgernes data til statistik til brug for f.eks. at arbejde med 
ledelsesinformation.  
Informationssikkerheds- og datapolitikken – læs mere på side 6. 
Informationssikkerhedspolitikken er evalueret og i høring i Hovedmedudvalget.  
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Når informationssikkerhedspolitikken er endeligt godkendt understøtter DBR arbejdet med udarbejdelse og 
implementering af Informationssikkerhedshåndbogen. 
 
Aula, Digitale læremidler og gratis læringsuniverser på internettet – læs mere på side 6. 
Der var en del driftsmæssige udfordringer i Aula, da vi tog det i brug i 1. kvartal 20. Det medførte en del 
sikkerhedsbrud, som krævede indberetninger til Datatilsynet og dialog med leverandøren.  
Vi er i gang med at udarbejde udvidet konsekvensanalyse ved brug af Aula, efter opfordring fra Datatilsynet. 
Vi har øget fokus på GDPR ved implementering af Aula institution. 
 
På skoleområdet har der været fokus på at skabe et samlet overblik over skolernes brug af systemer og 
gratis løsninger på internettet. Overblikket er vigtigt for at hjælpe skolerne med at overholde alle krav til 
beskyttelse af elevernes oplysninger samt sikre, at vi ikke har flere systemer til løsning af samme type af 
opgaver.  
I foråret 2021 bliver der være fokus på, hvilke aftaler vedr. brug af Digitale Læremidler, der skal forlænges og 
opsiges. Der skal samtidig være fokus på, hvordan skolerne lovligt kan benytte de mange gode 
læringsuniverser, der stilles gratis til rådighed via internettet.  

 
Brug af videomøder – læs mere på side 6. 
Da vi blev sendt hjem at arbejde i marts 2020 var der behov for hurtigst muligt at finde en alternativ form til 
afholdelse af møder. Det drejede sig om politiske møder, interne administrative møder, møder med 
samarbejdspartnere og borgere.  
 
DBR vil gerne rose alle involverede medarbejdere for den hurtige koordinerede indsats, hvor alle vores 
procedurer for ibrugtagning af nye løsninger blev fulgt. 
 
Brug af billeder, videooptagelser og sociale medier – læs mere på side 6-7. 
Der er et stigende behov for brug af billeder og videooptagelser i organisationen.  
I dag findes der flere gode tekniske løsninger til at håndtere behandling af videooptagelser og billeder. 
Datatilsynet har opdateret, deres vejledning om emnet, så vi nu kan arbejde på en samlet løsning og 
vejledning for hele organisationen.  
 
Den 23. januar 2020 anmeldte Faxe Kommune et sikkerhedsbrud vedr. Elevers brug af Youtube. 
Datatilsynet har endnu ikke truffet afgørelse i denne sag. Afgørelsen kan have betydning for Faxe 
Kommunes ansvar for brug af sociale medier. Kommissoriet for dette projekt bør tilpasses, når vi kender 
Datatilsynets afgørelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddybning af de enkelte punkter. 
 
Rådgivning af og samarbejde med organisationen. 
Der har været et stigende antal henvendelser til DBR fra organisationen. Her er tale om meget bred 
rådgivning, der handler om alt fra forebyggelse af sikkerhedsbrud til spørgsmål om borgeres rettigheder, 
opbevaring af data, brug af videomøder samt databehandleraftaler, risikovurdering af arbejdsgange og 
implementering af nye tiltag. 
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Som et led i DBRs funktion er det besluttet, at DBR løbende skal deltage i ledermøder i de enkelte centre. 
Dette var implementeret i de fleste centre inden nedlukningen i marts 20. DBR vurderer, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at genoptage disse møder med fast kadance førend vi er 100% tilbage fysisk. DBR har 
derfor kun deltaget ad hoc i centerledermøder og afdelingsmøder i 2., 3. og 4. kvartal 2020. 

 
Som et led i DBRs funktion er det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som bygger bro mellem 
det tekniske og juridiske i GDPR. Gruppen var ikke nedsat inden nedlukningen i marts 20. DBR vurderer, at 
det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde dette arbejde, førend vi er 100% tilbage fysisk. 
 
 
Fortegnelse over IT-systemer og risikoanalyser . 
På nuværende tidspunkt er vi bekendt med brug af ca. 1300 programmer og 600 IT-systemer, hvoraf ca. 400 
kræver databehandleraftale. 
 
I 2020 er der taget ca. 50 nye systemer i brug. 
 
Det system, som vi benytter til fortegnelse over IT-systemer, er blevet udviklet meget det sidst års tid. Vi kan 
nu registrere flere relevante oplysninger vedr. GDPR-compliance end tidligere. 
 
På baggrund af udviklingen af systemet og nedenstående EU-dom om øget kontrol af 
(under)databehandlere, er der behov for at følge op på, hvor mange IT-løsninger og oplysninger vi fremover 
skal registrere i systemet. Der skal også følges op på om vi skal indhente databehandleraftaler på flere 
løsninger og om vi har lovhjemmel til behandling af f.eks. medarbejderens navn. 
 
Der er gennemført risikoanalyser på de fleste IT-systemer. Det har været en stor opgave og der er brugt 
mange ressourcer på at hjælpe organisationen med udfyldelse.  
 
Vi var i gang med at planlægge opfølgningsmøder ud fra risikoanalyserne, da vi blev sendt hjem i marts 20 
pga corona. Arbejdet er endnu ikke genoptaget, da det vurderes, at det er en opgave, som kan udskydes 
indtil, at vi må mødes fysisk igen. 

 
 
Databehandleraftaler og kontrol af databehandlere. 
Der er brugt mange ressourcer på at sikre, at leverandøren beskriver, hvordan de konkret beskytter 
borgernes data og ikke kun afgiver en hensigtserklæring herom. Vi håber, at denne opgave bliver lettere, i 
takt med at mange leverandører er begyndt at benytte Datatilsynets nye standarddatabehandleraftale. 
Aftalen stiller større krav til de tekniske beskrivelser. 
 
Som eksempel på problematikken kan nævnes, at leverandøren oplyser, at en medarbejder bliver smidt af 
systemet, hvis der har været for mange mislykkedes forsøg på login. Det er ikke beskrevet efter hvor mange 
forsøg, og hvordan man kan få mulighed for at logge på igen.  
Dette betyder, at vi ikke kan sikre, at systemet lever op til kravene i vores informationssikkerhedshåndbog. Vi 
kan heller ikke kontrollere, at leverandøren overholder instruktionen i praksis og vi kan ikke vurdere om 
borgernes data er tilstrækkeligt beskyttet. 
 
Pga. en EU-dom (Schrems II) fra juli 20 er kravene til kontrol af databehandlere og underdatabehandlere fra 
lande uden for EU blevet skærpet væsentligt.  

 
Det betyder, at vi fremover skal indgå både en databehandleraftale, en international standardkontrakt samt 
foretage en vurdering af om landets lovgivning beskytter data på samme niveau, som 
databeskyttelsesforordningen og eventuelt aftale supplerende foranstaltninger med (under)databehandlerne. 

 
Vi har pt. ikke overblikket over, hvor mange leverandører, der benytter underdatabehandlere uden for EU. 
Dette bør være et fokuspunkt i første halvår 2021. 
 
Som et led i kontrollen af databehandlerne har vi stillet krav om, at leverandørerne skal fremsende IT-
revisionserklæring. Ikke alle leverandører har været forpligtet til at fremsende erklæringer for 2019. Vi vil 
indhente erklæringer fra leverandørerne for 2020. Der er udarbejdet procedure for denne kontrol.  
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Procedure for godkendelse af ibrugtagning af nye system. 
Siden efteråret 2019 har første skridt i proceduren været, at leverdørens teknikere laver en  
live-fremvisning for IT-kontraktgruppen og 1-2 sagsbehandlere. Her har vi fokus på, om systemet overholder 
alle GDPR-krav, kan passe med vores IT-infrastruktur og om der kan effektiviseres arbejdsgange ved 
tilpasninger af systemet. Der tages højde for Digitaliseringsstrategien. 
IT-kontraktgruppen har løbende arbejdet på at tilpasse proceduren til organisationens behov og lovens krav.  
 
I løbet af 2020 er antallet af fremvisninger steget til gennemsnitligt 2 om ugen. IT-kontraktgruppen har 
godkendt ibrugtagning af ca. 70 systemer, programmer og snitflader. Hertil kommer ca. 50 
databehandleraftaler i forbindelse med f.eks. myndigheders behandling af oplysninger. 

 
Pga. det stigende pres og øget krav til dokumentation vedr. brug af underdatabehandler, er der behov for en 
gennemgribende evaluering af procedurerne og diverse dokumenter. Dette arbejde er påbegyndt i 3. kvartal 
2020. Vi forventer at have ny procedure klar til administrativ godkendelse i 1. kvartal 2021. 
 
Positivt feedback og video på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om proceduren. 
Faxe Kommune får ros af vores leverandører for dialogen under fremvisningerne.  
Vi har deltaget i et videointerview, som led i en af Digitaliseringsstyrelsens kampagner. Videofilmen er 
offentliggjort på sikkerdigital.dk og kan via dette link 
Kravsudarbejdelse - sådan udarbejder du sikkerhedskrav til din leverance ISO 27001 (sikkerdigital.dk) 
 
DBR har holdt oplæg om leverandørstyring på ISO BOOT-Camp i efteråret 2020 på baggrund af 
videointerviewet. ISO Bootcamp afholdes af de fællesoffentlige parter som led i opfølgning på den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
 
Flere sagsbehandlere, som har deltaget i fremvisninger, har efterfølgende henvendt sig med gode idéer til at 
optimere beskyttelsen af borgernes data i systemet. Der er også sagsbehandlere, som har opdaget en 
ulovlig opsætning i et system efter at have deltaget i en fremvisning.  
 
Sikkerhedsbrud – antal sager og procedure. 
Proceduren for håndtering af sikkerhedsbrud blev evalueret 4. kvartal 2019. Vi arbejder stadig på at sikre, at 
alle medarbejdere har kendskab til den, så sikkerhedsbruddene bliver håndteret korrekt fra start.  De 
primære udfordringer skyldes, at medarbejderne gerne vil stoppe bruddene hurtigst muligt og derfor straks 
ringer til borgere og sletter de ting, der er sendt eller journaliseret forkert. Dette betyder, at vi ikke altid får 
informeret borgerne om alle de ting vi er forpligtet til og at vi ikke altid har den nødvendige dokumentation til 
at vurdere sagens omfang og anmelde til Datatilsynet. 

 
DBR har i perioden 1/8 2019 – 31/12 20 indberettet 75 sikkerhedsbrud til Datatilsynet. 
 
60 af sikkerhedsbrudene skyldes, sagsbehandlingsfejl, hvor der er sendt materiale til en forkert person, 
fejljournaliseret eller materialet er sendt på usikker måde via Outlook. 
Disse fejl er svære at forebygge 100 %. 
13 af sikkerhedsbruddene skyldes fejl hos vores leverandører.                                                              
 
DBR har registreret 27 sikkerhedshændelser, hvoraf 9 er sket hos vores leverandører. 
 
DBR har forfulgt sikkerhedsbruddene og –hændelserne hos leverandørerne ved at afholde (telefon)møder 
og/eller bede om skriftlige udredninger.  
 
Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 143 sager og har udtalt alvorlig kritik af Faxe 
Kommune i 2 sager.   
 
Begge sager drejer sig om fejl hos leverandører, hvor Faxe Kommune havde adgang til flere 
personoplysninger end vi havde brug for.  
I den ene sag blev fejlen opdaget af en medarbejdet i Faxe Kommune. DBR gik sammen med fagområdet i 
dialog med leverandøren, som ændrede opsætningen i systemet så hurtigt det var teknisk muligt. 
I den anden sag fik vi underretning fra vores databehandler om, at vi kunne se oplysninger om borgere fra 
andre kommuner.  Datatilsynet har afsluttet sagen med alvorlig kritik af vores databehandler KOMBIT. 
KOMBIT har skærpet kravene til underdatabehandlerens omfang af test for så vidt angår hver kommunes 
adgang til data i FLIS.  

https://sikkerdigital.dk/myndighed/iso-27001-implementering/leverandoerstyring/kravsudarbejdelse/
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DBR har haft fokus på at hjælpe organisationen med at få sagsbehandling ud af Outlook og over i et 
fagsystem. Denne opgave er langt fra slut, selvom antallet af sikkerhedsbrud ved brug af Outlook er faldet i 
løbet ad 2020. 
DBR har delt sine erfaringer med projektlederen for projektet med relancering af SBSYS. 

Der har været 3 klager fra borgere til Datatilsynet. Den ene er afgjort uden kritik. De to andre sager, er der 
ikke truffet afgørelse i endnu. 

 
Registreredes rettigheder og rådgivning af borgere. 
Der har været 7 henvendelser om indsigtsret. 
 
Der har været mange henvendelser til DBR vedr. vejledning til borgerne om deres rettigheder. De fleste 
henvendelser var i 3. kvartal 20 i forlængelse af et sikkerhedsbrud. 
 
DBR har i flere tilfælde konstateret, at der ikke løbende bliver fulgt op på at tilpasse breve om 
oplysningspligt, når der ændres arbejdsgange eller købes nye systemer. Der er et behov for at genopfriske 
reglerne om oplysningspligt og hjælpe organisationen med at tilpasse nuværende breve og arbejdsgange 
vedr. oplysningspligten. 
 
Da mange IT-systemer giver mulighed for at sammenstille oplysninger om borgere, er der behov for  
øget fokus på reglerne om, i hvordan, vi må benytte borgernes data til statistik til brug for f.eks. at arbejde 
med ledelsesinformation.  
Det er vigtigt at sikre, at data ikke trækkes på personniveau uden, at der er et reelt sagligt behov for den 
konkrete rapport. Dette har været og vil være et opmærksomhedspunkt for DBR – særligt ved ibrugtagning 
af nye systemer. 
 
 
 
 
 
Informationssikkerheds- og datapolitikken.  
Informationssikkerhedspolitikken er evalueret og i høring i Hovedmedudvalget. 
 
Når informationssikkerhedspolitikken er endeligt godkendt understøtter DBR arbejdet med udarbejdelse og 
implementering af Informationssikkerhedshåndbogen. 
 
Ved udarbejdelsen bliver der taget højde for digitaliseringsstrategien og de udfordringer vi oplever i praksis. 
 
 
Aula, skolefotografering, Digitale læremidler og elevers brug af Youtube og andre hjemmesider. 
Der var en del driftsmæssige udfordringer i Aula, da vi tog det i brug i 1. kvartal 20. Det medførte en del 
sikkerhedsbrud, som krævede indberetninger til Datatilsynet og dialog med leverandøren.  
Vi er i gang med at udarbejde udvidet konsekvensanalyse ved brug af Aula, efter opfordring fra Datatilsynet. 
Vi har øget fokus på GDPR ved implementering af Aula institution. 

 
Vi har længe arbejdet på at finde en løsning, hvor vi kan håndtere udveksling af oplysniner ved 
skolefotografering, da skolefotografer er selvstændige dataansvarlige og vi skal have samtykke til at 
videregive oplysninger. Dette er tidligere sket automatisk uden samtykke.  
Vi har i efteråret 2020 benyttet Aula til at indhente de nødvendige samtykker fra forældrene. 
 
På skoleområdet har der været fokus på at skabe et samlet overblik over skolernes brug af systemer og 
gratis løsninger på internettet. Overblikket er vigtigt for at hjælpe skolerne med at overholde alle krav til 
beskyttelse af elevernes oplysninger samt sikrer, at vi ikke har flere systemer til løsning af samme type af 
opgaver.  
Mange af aftalerne vedr. brug af Digitale læremidler udløb i sommeren 2020. Der var et ekstraordinært 
arbejdspres på skoleområdet i foråret 2020 pga. corana. Derfor foreslog DBR, at de eksisterende aftaler blev 
forlænget 1 år og at der køres en ordentlig proces i foråret 2021, der sikrer en samlet vurdering af alle 
skolernes reelle behov. 
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Det er nødvendigt, at finde en løsning på, hvordan vi kan give lærerne og eleverne mulighed for at benytte 
de mange gode læringsuniverser, der stilles gratis til rådighed via internettet.  
Disse løsninger tager som regel forbehold for at de selv eller deres samarbejdspartnere kan benytte 
brugernes oplysninger til markedsføring. Det er en betingelse, der automatisk godkendes, når man opretter 
en brugerprofil. Der er igangsat et forsøg med en dansk læringsportal i en klasse for at vurdere i hvilket 
omfang, det i praksis er muligt at instruere eleverne i sikker brug af hjemmesiden.  
På baggrund af dette forsøg og Datatilsynets kommende afgørelse i sagen om offentliggørelse af elevens 
navn, klasse og skole ved brug af Youtube, vil DBR samarbejde med skolerne og IT-afdelingen på at finde 
en løsning.  

 
Brug af videomøder. 
Da vi blev sendt hjem at arbejde i marts 2020 var der behov for hurtigst muligt at finde en alternativ form til 
afholdelse af møder. Det drejede sig om politiske møder, interne administrative møder, møder med 
samarbejdspartnere og borgere.  
 
DBR vil gerne rose alle involverede medarbejdere for den hurtige koordinerede indsats, hvor alle vores 
procedurer for ibrugtagning af nye løsninger blev fulgt. 
 
Brug af billeder, videooptagelser og sociale medier. 
Den 19. februar 2019 godkendte chefforum kommissorier for et projekt vedr. brug af sociale medier og et 
andet projekt vedr. brug af billeder og videooptagelser. 
Projekterne blev pga. andre presserende opgaver rykket til opstart i foråret 2020 og blev ikke  gennemført på 
dette tidspunkt pga. corona. 
 
Der er et stigende behov for brug af billeder og videooptagelser i organisationen.  
I dag findes der flere gode tekniske løsninger til at håndtere behandling af de personoplysninger, der er på 
billederne og videooptagelserne. 
Datatilsynet har opdateret, deres vejledning om emnet, så vi nu kan arbejde på en samlet løsning og 
vejledning for hele organisationen.  
 
Forudsætningerne for kommissoriet har således ændret sig. 
Der skal udarbejdes nyt kommissoriet. 
 
Den 23. januar 2020 anmeldte Faxe Kommune et sikkerhedsbrud bedr. Elevers brug af Youtube. 
Datatilsynet har endnu ikke truffet afgørelse i denne sag. Afgørelsen kan have betydning for Faxe 
Kommunes ansvar for brug af sociale medier. Kommissoriet for dette projekt bør tilpasses, når vi kender 
Datatilsynets afgørelse.  
 


