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Databeskyttelse – nyt og lidt ældre
Jeg skal starte med at konstatere, at der har været meget stille fra denne front det sidste halve års tid. Det
betyder ikke, at databeskyttelse er glemt, tværtimod er der blevet arbejdet med mange forskellige
elementer af databeskyttelse. I dette nyhedsbrev samler vi op på året, der gik, og informerer om nogle af
de tiltag, der kommer i 2019.
Merete Munch Scheelhardt kom tilbage fra barsel i midten af oktober. Meretes tilbagevenden er en af de
mest fantastiske begivenheder i efteråret - det er dejligt nu at være fuldt hold.
Vi vil fortsat benytte os af IT-Mestrenes kompetencer i den udstrækning, det er formålstjenstligt.

Dokumenter
Vi har arbejdet på forskellige dokumenter, se liste nedenfor og vedlagt, og er fortsat i dialog med diverse
leverandører om databehandleraftaler.

Databrud
Vi har haft de første databrud, heldigvis i den milde ende, men så prøvede vi også det. Vi har udarbejdet en
vejledning, idet I selv som udgangspunkt skal indberette databrud. I skal naturligvis kontakte Merete ved
databrud, så vi i fællesskab kan undersøge databruddet og sørge for korrekt indberetning.

Lectio
Omkring smertensbarnet Lectio, så afventer vi Datatilsynets udmelding på baggrund af tilsynsbesøget på
Rungsted Gymnasium. Vi vil benytte lejligheden til at nævne, at der nu i Lectio er mulighed for CPRintegration. Der er intet i vejen for, at I benytter jer af den mulighed, vi har haft telefonisk kontakt med
CPR-registeret, der oplyser, at det er ikke Lectio, som får adgang men kun skolen, og således er
databeskyttelseskravene opfyldt.

Hjemmeside
Primo 2019 vil databeskyttelsessamarbejdets hjemmeside være funktionel. På hjemmesiden vil I blandt
andet kunne finde retsgrundlag (love og vejledninger), skabeloner, ydelseskatalog og nyt på
databeskyttelsesområdet.

Besøg
Merete planlægger besøg hos jer i løbet af foråret. For at sikre sammenhæng i indsatsen på
databeskyttelsesområdet, vil Merete besøge jer sammen med jeres tilknyttede IT-Mester. Besøgene skal
selvfølgelig planlægges, så det passer jer, I vil på forhånd få tilsendt dagsorden med plan for besøget.

Slutteligt vil vi naturligvis benytte lejligheden til at ønske jer alle
Rigtig glædelig jul og det allerbedste for 2019
Merete og Mette

Vedhæftet
Generelt
•
•
•
•

Håndbog til personale om god databehandling (inklusive retningslinier for brug af Lectio)
Vejledning til anmeldelse af databrud til Datatilsynet
Minivejledning til personoplysninger i e-mail
Skabelon til cookie-politik

Orienteringsskrivelser
•
•
•
•

Orientering om behandling af personoplysninger ved ansøgning til ledig stilling
Skabelon til orientering til medarbejdere om behandling af personoplysninger som led i
ansættelsesforhold
Skabelon til orientering til elever om behandling af personoplysninger som led i deres elevforhold
Skabelon til orientering til elever om behandling af personoplysninger ved ansøgning om optag

Samtykke
•
•
•

Skabelon til samtykkeerklæring til medarbejdere – billeder
Skabelon til samtykkeerklæring til medarbejdere og elever – ad hoc (helbredsoplysninger)
Skabelon til samtykkeerklæring til elever

Status på databehandleraftaler
•

•

Oversigt med status på databehandleraftaler er vedhæftet (Excel-ark, grøn kan umiddelbart
underskrives, gul er der opmærksomhedspunkter inden underskrift, rød skal ikke underskrives).
Send endelig databehandleraftaler til gennemsyn inden I underskriver, vi lover fremover at
ekspedere dem hurtigt!
Der er enkelte skoler, der ikke har sendt databehandleraftale med Lønsamarbejdet retur. Aftalen er
vedhæftet dette, I skal bare udfylde skolens navn og adresse på forsiden samt skolens navn på
underskriftssiden (markeret i grønt) – I må også gerne læse den, hvis I har lyst. Ordlyd og opbygning
er baseret på Danske Gymnasiers skabelon, men tilpasset sammenhængen. Når I underskriver og
sender retur, så får I en underskrevet udgave tilbage. For god ordens skyld vil det være dejligt at få
dette på plads.

