Oplysningsskema vedrørende anmeldelse af brud på persondatasikkerheden
Datatilsynet skal informere om, at Datatilsynet er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilsynet, herunder i dette oplysningsskema.
Oplysningerne vil blive brugt i forbindelse med tilsynet og vil indgå i Datatilsynets tilsyn med
behandling af oplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Oplysningerne vil endvidere kunne anvendes til statistik. Oplysninger indsamlet i oplysningsskemaet
kan tænkes videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt efter offentligheds- og/eller
forvaltningsloven.
Hvis der er uklarheder omkring spørgsmålene, kan Datatilsynet kontaktes for en afklaring.
Datatilsynet opfordrer til, at spørgsmålene i videst muligt omfang besvares i skemaet.
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Indsendt dokumentation

Datatilsynet anmoder XXX om at besvare følgende spørgsmål:
1.1 Indeholder den indsendte dokumentation –
som er sendt til Datatilsynet senest den 14. marts
2019 – oplysninger om alle brud på
persondatasikkerheden, herunder også brud som
ikke er anmeldt til Datatilsynet?
1.2 Hvis dette ikke er tilfældet, bedes XXX
oplyse begrundelsen herfor.

2

Politikker, procedurer, mv.

Datatilsynet anmoder om en kopi af de politikker, procedurer, vejledninger, mv. der:
•

beskriver XXX s håndtering af brud på persondatasikkerheden

For hvert af de dokumenter, der indsendes til Datatilsynet, bedes der udfyldt en linje i følgende skema:
Dokumentnavn/titel

Filnavn

Dokumentet var
gyldigt fra den
(dd/mm - åååå)

Den seneste dato for,
hvornår dokumentet
sidst blev revideret
(dd/mm - åååå)
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Herudover anmoder Datatilsynet XXX om at besvare spørgsmålene i følgende skema:

2.1 Redegør for, hvordan XXX sikrer sig, at
databeskyttelsesforordningen art. 33
overholdes?
XXX bedes besvare spørgsmålet i relation til
både XXXs interne dokumentation, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 5,
og eventuelle anmeldelse til Datatilsynet, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 1.
2.2 I relation til ovenstående spørgsmål
anmoder Datatilsynet XXX om at beskrive
processen fra konstateringen af et brud til det
tidspunkt, hvor bruddet bliver dokumenteret
internt og/eller anmeldt til Datatilsynet.
2.3 Hvem hos XXX foretager vurderingen af,
om der er sket et brud på
persondatasikkerheden?
2.4 Hvem hos XXX vurderer, om et brud på
persondatasikkerheden skal anmeldes til
Datatilsynet?
2.5 Hvilke kriterier indgår i XXXs vurdering
af, om der er sket et brud på
persondatasikkerheden?
2.6 Hvilke kriterier indgår i XXXs vurdering
af, om et brud på persondatasikkerheden skal
anmeldes til Datatilsynet?
2.6 Hvis svarene på ovenstående spørgsmål
adresseres i XXXs politikker, procedurer,
vejledninger, mv. anmoder Datatilsynet XXX
om, at lave henvisninger hertil.
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Oversigt over alle brud på persondatasikkerheden

Som supplement til XXX s eksisterende dokumentation over alle brud på persondatasikkerheden –
som er sendt til Datatilsynet senest den 14. marts 2019 – bedes XXX sende en ny oversigt med ikke
anmeldte brud, hvor følgende fremgår:
a) Beskrivelse af det enkelte brud, herunder antallet af berørte, typer af personoplysninger og
hvordan bruddet skete
b) Dato for konstatering af bruddet
c) En begrundelse for, at et brud ikke er blevet anmeldt til Datatilsynet.

4

Orientering og instruktion af medarbejdere

Datatilsynet anmoder XXX om at besvare spørgsmålene i følgende skema:
4.1 Hvordan er XXXs medarbejdere blevet
orienteret om og instrueret i at opdage og
håndtere et brud på persondatasikkerheden?
4.2 Hvornår er XXXs medarbejdere blevet
orienteret og instrueret i at opdage og håndtere
et brud på persondatasikkerheden?
4.3 Hvor ofte bliver XXXs medarbejdere
orienteret og instrueret i at opdage og håndtere
et brud på persondatasikkerheden?

Hvis XXX er i besiddelse af skriftligt materiale, der omhandler ovenstående, anmoder Datatilsynet
om at modtage en kopi af materialet.
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Informationssikkerhedsbrud

Datatilsynet anmoder XXX om at indsende en oversigt (i anonymiseret form) over alle registrerede
informationssikkerhedsbrud (ifølge ISO 27001), herunder alle IT driftshændelsesbrud, sket efter den
25. maj 2018.
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