
Datatilsynet har de seneste seks måneder foretaget adskillige kommunale og 
regionale inspektioner og har i den forbindelse udtalt kritik af en lang række 
forhold vedrørende de inspicerede kommuners og regioners databehandling. Vi 
giver i denne artikel et overblik over Datatilsynets væsentligste og hyppigste 
kritikpunkter og kommer med anbefalinger om forberedelse til fremtidige tilsyn.

MANGLENDE DATABEHANDLINGS
AFTALER OG UTILSTRÆKKELIG 
KONTROL AF SIKKERHEDEN HOS 
DATABEHANDLEREN
Datatilsynet har ved flere inspektioner 
påpeget, at kravene i persondatalovens 
§ 42 om dels indgåelse af skriftlig 
databehandleraftale med data-
behandler, dels kontrol af data-
behandler ikke har været overholdt. 

Persondatalovens § 42 stiller krav om, 
at en dataansvarlig skal indgå en 
skriftlig databehandleraftale, hvis 
behandlingen af personoplysninger 
overlades til en ekstern databehandler. 
Databehandleren skal efter aftalen 
være underlagt den dataansvarliges 
instruktionsbeføjelse og skal være 
forpligtet til at overholde de samme 
sikkerhedsforskrifter som den data-
ansvarlige selv. Det er således afgørende, 
at sikkerhedsniveauet som udgangs-
punkt ikke daler som følge af ind-
gåelsen af en databehandleraftale. 
Endvidere har den dataansvarlige pligt 

til at foretage løbende kontrol-
undersøgelser af sikkerhedsniveauet. 

Kravene til omfang og indhold af 
databehandleraftaler skærpes i 2018 
markant i medfør af den nye person-
dataforordning. Det er vores anbefaling 
allerede nu at tage højde for de 
skærpede krav ved indgåelse af 
databehandleraftaler - navnlig da det 
p.t. antages, at fra og med forordningens 
anvendelsesdato vil de nye regler finde 
anvendelse også på databehandler-
aftaler indgået før forordningens 
anvendelsesdato. 

MANGLENDE AJOURFØRING 
OG ÅRLIG GENNEMGANG AF 
SUPPLERENDE SIKKERHEDSREGLER
Datatilsynet har også kritiseret 
manglende ajourføring og årlig 
gennemgang af sikkerhedsregler.

Dataansvarlige myndigheder har efter 
sikkerhedsbekendtgørelsens § 5 pligt til 
at fastsætte interne sikkerhedsregler, 
som supplerer reglerne om sikkerhed i 
persondataloven og sikkerheds-
bekendt gørelsen. Pligten skyldes, at 
loven og bekendtgørelsens regler er 
meget generelle, hvorfor der er behov 
for at konkretisere, hvordan 
sikkerheden for behandling af 
personoplysninger skal opfyldes i den 
enkelte organisation. 

For at de interne sikkerhedsregler har 
værdi, skal de være aktuelle og afspejle 
forholdene, som de er i myndigheden 
– og skal derfor ændres, når der er 
behov. Det skal derfor kontrolleres 
mindst én gang årligt, at der er sket 
den fornødne ajourføring af de interne 
sikkerhedsregler. 

MANGELFULD TILRETTELÆGGELSE 
OG KONTROL AF AUTORISATIONER
En medarbejder i en kommune eller 
region må alene behandle person-
oplysninger, som vedkommende er 
autoriseret til at behandle. Og 
autorisationen må kun omfatte ret til at 
behandle (f.eks. tilgå/forespørge, 
inddatere eller slette) person oplysninger, 
som er relevante og nødvendige for, at 
medarbejderen kan udføre sit arbejde. 
Med andre ord må medarbejdere ikke 
have mulighed for at behandle person-
oplysninger, som medarbejderen ikke 
har et konkret behov for at behandle 
for at kunne udføre sit arbejde.

Offentlige myndigheder er derfor 
forpligtede til at have en autorisations-
ordning, ligesom it-systemerne skal 
være teknisk indrettede med adgangs-
kontrol og således, at den enkelte 
bruger kun gives adgang til oplysninger 
i overensstemmelse med sine 
autorisationer.

Autorisationer skal inddrages, når 
medarbejderen ikke længere har behov 
herfor, f.eks. ved nye arbejdsopgaver 
mv. Og det skal mindst én gang hvert 
halve år kontrolleres, at autorisationerne 
er ajourførte.

Datatilsynet har ved flere af de nævnte 
inspektioner fundet, at reglerne om 
autorisationer ikke var overholdt. Bl.a. har 
Datatilsynet kritiseret brug af én fælles-
bruger pr. institution med fælles password.

MANGLENDE LOGNING
Et hyppigt kritikpunkt fra Datatilsynet 
har ved de pågældende inspektioner 
været, at der har været manglende 
logning i henhold til sikkerhedsbekendt-
gørelsens § 19.

Efter bestemmelsen i sikkerhedsbekendt-
gørelsens § 19 skal den dataansvarlige 
som udgangspunkt sørge for, at 
it-systemerne logger enhver behandling 
i it-systemer af følsomme person-
oplysninger. I loggen skal det være 
registreret, hvilke oplysninger den 
enkelte medarbejder har tilgået og 
anvendt, herunder søgekriterium samt 
tidspunkt herfor, så konkrete søgninger 
og brug efterfølgende kan rekonstrueres.

Loggen skal som udgangspunkt 
opbevares i seks måneder.

MANGLENDE STIKPRØVEKONTROL 
AF LOGNINGSPLIGTIGE ITSYSTEMER I 
BORGERSERVICE
Det følger af fast praksis fra Datatilsynet, 
at kommuner, der etablerer borger-
servicecentre, har pligt til at foretage 
stikprøvekontroller af de autoriserede 
medarbejderes logninger i alle 
it-systemer, der er logningspligtige. 
Pligten kan ikke læses direkte ud af 
sikkerhedsbekendtgørelsens regler, 
men er af Datatilsynet lagt til grund 
som en nødvendig kontrolprocedure, så 
loggen ikke alene anvendes ved konkret 
mistanke. 

Af Datatilsynets praksis og vejledning 
kan udledes, at kontrollen skal foretages 
på myndighedens initiativ og altid i 
skiftende intervaller, så medarbejderne 
ikke har mulighed for at omgå reglerne 
ved alene at indrette sig efter dem op 
til en kontrol.
 
Datatilsynet har på baggrund af flere af 
de ovennævnte inspektioner kritiseret 
manglende stikprøvekontrol.

MANGLENDE ANMELDELSE TIL 
DATATILSYNET
En enkelt af de inspicerede kommuner 
har fået kritik for manglende anmeldelse 
til Datatilsynet. 

Når den offentlige forvaltning behandler 
fortrolige personoplysninger, skal det 
som udgangspunkt anmeldes til Data-
tilsynet, inden behandlingen foretages. 
For kommuner kan anmeldelse ske via 
fællesanmeldelser. Herudover skal 
kommuner og regioner være 
opmærksomme på kravet om opdatering 
af anmeldelser, som bl.a. indebærer, at 
anmeldelser skal opdateres med 
oplysninger om nye databehandlere mv. 

MANGLENDE OPFØLGNING PÅ 
AFVISTE ADGANGSFORSØG
Datatilsynet har også kritiseret en 
enkelt kommune og en region for 
manglende opfølgning på afviste 
adgangsforsøg i henhold til sikkerheds-
bekendtgørelsens § 18. Datatilsynet 
udtalte, at et it-system bør lukke efter 
3-5 afviste adgangsforsøg.

FORBEREDELSE TIL FREMTIDIGE 
INSPEKTIONER
Datatilsynets fokus for inspektionerne 
varierer fra gang til gang. Kommuner 
og regioner må derfor naturligvis sørge 
for generel overholdelse af reglerne om 
behandling af persondata.

Datatilsynet har annonceret, at der i 
2016 vil blive foretaget 30 tilsyn over 
for offentlige myndigheder, og at 
kontrol af følgende emner vil gå igen 
på disse tilsyn: 

 - Uddybende sikkerhedsregler
 - Myndighedens eget tilsyn
 - Databehandleraftaler
 - Myndighedens egen kontrol med 
databehandlere. 

De ovenfor nævnte inspektioner og 
Datatilsynets udmelding om 
kommende tilsyn viser, at særligt 
reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen 
og håndtering af databehandlere bør 
komme mere i fokus – og det er 
naturligvis væsentligt at være 
opmærksom på at undgå at begå de 
fejl, som hyppigst bliver kritiseret.

Herudover har Datatilsynet selv 
udarbejdet et inspektionsskema, som 
anvendes ved inspektioner hos offentlige 
myndigheder. Det er en god forberedelse 
at gennemgå dette skema for at 
vurdere, om myndigheden er opmærksom 
på alle de nævnte punkter.

Det er desuden vigtigt at være 
opmærksom på Datatilsynets praksis 
om virksomheder, idet denne også kan 
være relevant for offentlige myndigheder.

Som et eksempel kan nævnes 
Datatilsynets udtalelser om behovet for 
samtykke til optagelse af telefon-
samtaler, som foretages bl.a. i 
uddannelses øjemed n

NÅR DATATILSYNET 
KOMMER PÅ BESØG

DATATILSYNETS HYPPIGSTE KRITIKPUNKTER VED SENESTE KOMMUNALE 
OG REGIONALE INSPEKTIONER:
• Manglende indgåelse af databehandleraftaler og utilstrækkelig kontrol af 

eksterne databehandleres sikkerhedsniveau
• Manglende ajourføring og årlig gennemgang af de supplerende 

sikkerhedsregler
• Unødvendige autorisationer og manglende kontrol heraf
• Manglende overholdelse af logningsreglerne i sikkerhedsbekendtgørelsens § 19
• Manglende overholdelse af anmeldelsespligten.
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COMPLIANCE-TJEK
Horten tilbyder et compliance-tjek 
med henblik på at sikre overholdelse 
af persondatalovens regler samt 
forberede organisationer på over-
holdelse af persondata forordningens 
regler. Læs mere på www.horten.dk/
Specialer/Persondataret, hvor du 
også kan downloade en brochure om 
vores persondata compliance-tjek
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