
Opgaver vedr. databeskyttelse i perioden 1. januar 2018 – 31. juli 2019

Vi har siden januar 2018 igangsat og (delvist) gennemført følgende opgaver:

- Undervisning i sagsbehandlingsreglerne er gennemført medio 18.
- I løbet ad 18 – 19 er der udarbejdet informationsmateriale og gennemført 

awarenesskampagner.
- Tilpasning af samtykkeerklæringer og blanketter vedr. oplysningspligten er gennemført 

medio 18
- Fortegnelse over behandlingsaktiviteter og datastrømsanalyser er gennemført første halvår 

18 
Der er ikke gennemført teknisk datastrømsanalyser.

- Fortegnelse over IT-systemer til brug for at indhente databehandleraftaler og gennemføre 
risikoanalyser
Processen begyndte primo 2018 og der konstateres løbende ændringer.

- Faxe Kommunes databehandleraftaler blev tilpasset til lovens nye krav primo 18.
- Primo 18 begyndte vi at afklare, hvilke systemer, der kræver en databehandleraftale og 

efterfølgende forhandling af databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt er vi bekendt 
med 320 systemer og samarbejder, der kræver databehandleraftaler. Vi mangler fortsat at 
afslutte forhandlinger vedr. 45 systemer og samarbejder. 

- Faxe Kommune har siden medio 2016 haft en IT-kontraktgruppen, som skulle involveres 
inden, der blev købt nyt IT-system. Medio 18 blev processen tilpasset til lovens krav om, at 
Databeskyttelsesrådgiveren skal involveres, så snart administrationen overvejer at teste eller 
tage en ny IT-løsning i brug.
IT-kontraktgruppen sikrer bl.a. at systemerne ikke behandler personoplysninger, Faxe 
Kommune ikke har hjemme til at behandle (overholder lovens krav om dataminimering) og 
at systemer kan overholde kravene til adgangskoder og brugerrettigheder.  

- Ifølge loven kan Faxe Kommunes Databeskyttelsesrådgiver også være 
Databeskyttelsesrådgiver for en række råd og nævn, vi udfører sekretariatsbetjening for. I 3. 
kvartal 18 blev det besluttet, at Faxe Kommune gerne vil påtage denne opgave og der 
blev gennemført undervisning af de medarbejdere, som 
varetager sekretariatsbetjeningen. 

- Primo 2019 begyndte vi at udfyldelse af risiskoanalyser på alle IT-systemer. 
På nuværende tidspunkt er vi bekendt med brugen af 514 IT-systemer.
Der er udfyldt risikoanalyser på 181 systemer.

- Medio 18 blev indført proces for håndtering af sikkerhedsbrud.

Databeskyttelsesrådgiveren har i perioden 25/5 18 – 31/7 19 indberettet 94 sikkerhedsbrud til 
Datatilsynet.
64 af sikkerhedsbrudene er sket ved brug af Outlook. En stor del af disse fejl kan undgås ved at løse 
arbejdsopgaverne ved brug af et fagsystem i stedet for brug af Outlook.
52 af sikkerhedsbrudene skyldes, sagsbehandlingsfejl, hvor der er sendt materiale til en forkert 
person. Disse fejl er svære at forebygge 100 %.
Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 12 sager og har ikke udtalt kritik af Faxe 
Kommune. 

Der har været 6 henvendelser om indsigtsret.

Der er 3 borgere, som har klaget til Datatilsynet.

Der har været ganske få henvendelser til Databeskyttelsesrådgiveren vedr. vejledning til borgerne 
om deres rettigheder.


