Tandlægeforeningen:
Skema til brug for erfaringsindsamling

Konkret beskrivelse
af problemstillingen

Hvilken databeskyttelsesretlig regel
knytter
problemstillingen sig
til?

Hvilke databeskyttelsesretlige
overvejelser har man
gjort sig som led i
løsningen af
problemstillingen?

Har
problemstillingen
været drøftet med en
DPO (databeskyttelsesrådgiver)? Hvad blev
resultatet af
drøftelsen?
Ja, men drøftelserne
førte ikke til nogen
ændring, idet det er et
krav, at alle
henvendelser om
potentielle brud
dokumenteres og
vurderes ift. om der
skal ske anmeldelse til
Datatilsynet.
Ja, ingen ændring, idet
det skal foretages. Vi
fører årligt tilsyn ved
at gennemgå
databehandlernes
revisorerklæringer og
stille
kontrolspørgsmål, men
det er svært at få den
fornødne indsigt i
databehandlerens
foranstaltninger.

Vurderingen af om der
skal ske anmeldelse af
sikkerhedsbrud til
Datatilsynet er
omfattende, da både
små og større brud skal
vurderes og
dokumenteres og evt.
anmeldes til
Datatilsynet hver gang.
Det er en udfordring at
føre reelt tilsyn og
påse
behandlingssikkerhede
n hos sine
databehandlere, da
kontrollen ikke giver
fuld indsigt i
databehandlerens
virksomhed, og
dybdegående tilsyn fx
ved tilsynsbesøg er
ressourcekrævende.
Ved udarbejdelse af
risikovurdering og
konsekvensanalyse er
det tæt på umuligt at
forudse
konsekvenserne i
tilfælde af
sikkerhedsbrud som
følge af de enkelte
behandlingsaktiviteter.
Reglerne om samtykke
har givet udfordring
for vores medlemmer i
sundhedssektoren, da
der i forvejen er
særlovgivning på
området om samtykke
og journalføring af
følsomme oplysninger.
Som fagforening er
stort set alle

Forordningens artikel
4, nr. 12

Overvejelse af, om det
er nødvendigt at
dokumentere og
anmelde mv., når der
sker uvæsentlige og
mindre alvorlige
sikkerhedsbrud.

Tilsynskravet er ikke
udtrykkeligt nævnt i
forordningen men
udspringer af kravet
om ansvarlighed.

Vi har forsøgt at
forsimple
tilsynsprocessen ved at
udarbejde et generisk
skema med
kontrolspørgsmål

Bl.a. artikel 25 og 32.

Vi har forsøgt at finde
på potentielle
scenarier, som et
potentielt
sikkerhedsbrud kunne
medføre.

Ja, men resultatet af
drøftelserne førte
ingen ændring med
sig.

Art. 11.nr. 4

Hvornår skal man have
samtykke ift. GDPR
og hvornår har man
tilstrækkeligt samtykke
efter særlovgivninger,

Ja.

Artikel 9 nr. 1

Størstedelen af
personoplysningerne er

Ja, vi forsøger at
dataminimere og

Tandlægeforeningens
behandlingsaktiviteter
omfattet af kategorien
følsomme
personoplysninger i
form af
fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold

følsomme. Vi har
derfor haft
overvejelser ift. at
sikre IT-sikkerheden,
herunder sende e-mails
sikkert mv. og træne
medarbejderne
(awareness)

foretage ITsikkerhedsmæssige
foranstaltninger

