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Program

Rejsen

Vores mål og prioriteter

Det rette hold

Ledelse af databeskyttelse

DPO aftalen

DPO i organisationen

Praktiske erfaringer i hverdagen
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IT og Digitalisering
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IT og Digitalisering

Citat fra chefen

Databeskyttelse er i allerhøjeste 
grad en ledelsesopgave, som vi både på skoleniveau 

og i forvaltningen har taget på os. 

Databeskyttelse er ikke noget vi har tradition for på skoleområdet – udover i 
de helt følsomme personsager. I dagligdagen har det flydt med data. Billeder, 

navnelister på opslagstavler, masser af app´s, fildelingsprogrammer, film, billeder, 
og filer som gemmes på privat udstyr, på kommunalt udstyr, i cloud og på drev. 

Vi er kommet godt i gang og er ved at have styr på det. Ledere og lærere ved 
hvad de skal være opmærksomme på, men kæmper stadig med at få dagligdagen

til at fungere samtidig med at databeskyttelsen skal være i orden. 
Vi er ikke i mål, men bevæger os støt fremad.
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IT og Digitalisering

Vores og
Forstå og anerkend betydning af 
at passe ordentlig på borgernes 
personoplysninger (også når det 
er i konflikt med andre hensyn)

Med sikkerhedsbrud er fokus på bolden 
– ikke på medarbejderen

”Vi må gerne bruge personoplysninger. 
GDPR er spillereglerne”

Ved hvor de kan få hjælp

Undgå spam og hold mundtlige 
oplæg med relevant viden til 
målgruppen, hvor GDPR er omsat 
til praksis

Rekruttering af forandringsagent frem 
for en sikkerhedsekspert

Obligatorisk undervisning for direktører, 
chefer og nøglemedarbejdere (2018)
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IT og Digitalisering

Heldige med 
det rette hold

Vibeke
Chef for It og 
Digitalisering
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IT og Digitalisering

Ledelse af 
databeskyttelse

Forstå

Forankre

Bakke op

Forankring i IT

Opkvalificere

Prioritere

Guide i org.

Tage ansvar

Hjælp til selvhjælp

Synliggøre ansvar
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IT og Digitalisering

Indsatsplan i samarbejde med organisationen
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IT og Digitalisering

Citat fra Rikke fra

”Jeg taler med Sille flere gange om ugen, selvom vi 
sidder i hver sin afdeling og rent fysisk i hver sin ende af rådhuset. 

Vi drøfter vores opgaver og sparrer om, hvordan vi skal gribe dem an. 

At det er lykkes så godt at styrke samarbejdet om databeskyttelse mellem IT og Jura 
skyldes nok især, at det har været en prioriteret opgave med opbakning fra vores chefer.
Sille og jeg supplerer hinanden godt fagligt, har tillid til hinandens arbejde og går fint i 

spænd, hvilket uden tvivl har bidraget til, at samarbejdet er blevet så tæt og givtigt. 
Vidensdelingen mellem IT og Jura er essentiel i forhold til at få en fælles 

samlet viden om kommunens GDPR-problemstillinger. Derudover får jeg 
rent personligt et lærerigt indblik i processer og praktiske løsninger.
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IT og Digitalisering

Fast årlig pris
• Ikke pr. rådgivning eller pr. sikkerhedsbrud

• Gynger og karruseller for både os og DPO

Projektlederen er omdrejningspunktet for organisationen
• Svarer på alt ud fra viden og præcedens, evt. sammen med jurist

• Svarer selvstændigt på gengangere

• Telefon/mail-rådgivning med DPO

• DPO-møder hver 14 dag med walk-inns

• DPO-sparring på nye metoder og vejledning med fælles produktion på store sager

Undervisnings-klippekort

Tilsyn med kommunen, 1. gang i december 2018

Vores DPO -
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IT og Digitalisering

DPO i 
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IT og Digitalisering

Praktiske                     og råd fra hverdagen (1/2)

Holdet betyder alt
(DPO, projektleder, ledere, 
nøglepersoner)

Brug for skubbet. Vi havde ikke 
haft forandringen uden 25/5

- Afklare fakta/konstatere reelt brud
- Simpelt budskab til ansatte:  
kontakt Sille, som hjælper herfra

- Fokus på hvorfor det skete
- Grundig anmeldelse uden 

tilbageløb
- God læring for afdelingen

Koordiner henvendelser, tilsyn og 
indsigtsanmodninger centralt og 
håndholder afdelingen (skabelon 
for besvarelse og udkast)

Prioriter og planlæg oplæg 
(minimum 1 time) – målrettet deres 
kerneydelse og forbered jer!
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IT og Digitalisering

Praktiske                     og råd fra hverdagen (2/2)

Komplicerede leverandører og 
databehandlerkonstruktioner
Oversigt over prioriterer i FK 
ISAE 3000 erklæring
Hjælp til selvhjælp (”mappe” selv)

Planlæg tilsynet med årshjul, 
workshop med nøglepersoner, 
skabeloner, statusoversigt

Prioriter tiden med DPO
”DPO dag” med walk-ins
Gemmer referater som dokumentation (bl.a. 
DBA tilsynsforpligtelsen)
Afdelinger har forberedt sig med konkrete 
spørgsmål

Årlig indsatsplan med tydelig 
ansvarsfordeling og løbende 
opfølgning



Spørgsmål?


