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Velkommen til GDPR nytVelkommen til GDPR nyt
VBL Rådgivning ApS er et mindre rådgivningsfirma på Fyn, som har
specialiseret sig i GDPR og Whistleblowerordninger. 
Vi tilbyder både rådgivning og kurser, ligesom vi er
Databeskyttelsesrådgivere (DPO'er) for kunder.  Vi tror på et ærligt og
langvarigt samarbejde med vores kunder. 
Efter flere opfordringer er vores nyhedsbrev nu i luften.
Det giver dig mulighed for at modtage udvalgte nyheder og afgørelser
omkring beskyttelse af personoplysninger, samt nyt fra VBL Rådgivning ApS. 

Nyhedsbrevet vil som udgangspunkt udkomme 4-6 gange årligt og du kan
selvfølgelig melde dig fra nemt og hurtigt - bare klik på linket i bunden af
mailen.
Vi håber, at nyhedsbrevet giver dig værdi og modtager gerne kommentarer
eller andet :)  

— Af   Vicky Bender Lorenzen 

https://vbl.dk
https://assets.dialogapi.no/images/make-19894/Tilsyn_overblik-1645385708.PNG


Første bøde til offentlig myndighedFørste bøde til offentlig myndighed
Lejre Kommune har fået en bøde på kr. 50.000,- på
baggrund af en sag med manglende behandlingssikkerhed. 

Helt konkret handler det om at en afdeling i kommunen har
haft en fast praksis med at gemme mødereferater på en
medarbejderportal, hvor en stor del af de ansatte har haft
adgang til referaterne. Disse referater indeholdt særdeles
følsomme oplysninger på borgere under 18 år og derfor er
det selvfølgelig særdeles problematisk, at der er ansatte,
som ikke har behov for oplysningerne, som har adgang.
I forbindelse med dette brud har Lejre Kommune fået kritik
af, at de ikke har orienteret borgerne om at deres
oplysninger har været tilgængelige på denne måde for
mange af kommunens ansatte. 
Bødens størrelse er fastsat ud fra hvilken form for
overtrædelse, der er tale om, mængden af oplysninger samt
kommunens størrelse, her indbyggere og driftsbevilling. 

Vil du vide mere, kan du læse afgørelsen via linket herunder.
— Af   Vicky Bender Lorenzen 

Læs afgørelsen herLæs afgørelsen her > >

Manglende kontrol
med behandling i

strid med
interne retningslinjer

Datatilsynet udtaler kritik i
ny afgørelse, som

understreger, at en
dataansvarlig skal føre

kontrol med, om der ved en
fejl er gemt 

personoplysninger i
systemer, som ikke må

benyttes til opbevaring af
personoplysninger.

Det er uanset, at den
dataansvarlige faktisk har
lavet en retningslinje som
forbyder det. Det er stadig
den dataansvarliges ansvar

at kontrollere at det ikke
sker. 

Læs hele afgørelsen her
— Af    Vicky Bender

Lorenzen 

Alvorlig kritik af
arbejdsgiver

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/lejre-kommune-indstilles-til-boede
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/mar/sundhedsdatastyrelsen-faar-kritik-for-manglende-kontrol-med-personoplysninger-i-it-miljoe


Bøde på 10 millioner til DanskeBøde på 10 millioner til Danske
Bank?Bank?
Danske Bank er blevet indstillet til en bøde på 10 millioner
for ikke at have den korrekte dokumentation, her særligt af
deres slettepolitikker. 
Datatilsynet udtaler: 
”Ét af grundprincipperne i GDPR er, at man kun må
behandle oplysninger, man har brug for - og når man ikke
har brug for dem længere, skal de slettes. Når det handler
om en organisation af Danske Banks størrelse, der har
mange og komplekse systemer, er det særlig afgørende, at
man samtidig kan dokumentere, at sletningen rent faktisk
sker,”
Det er afgørende at man ikke bare har fastsat
slettepolitikker i alle systemer, men også at man faktisk
overholder det. Indstillingen fra Datatilsynet viser at det er
et særdeles vigtigt område.  

— Af   Vicky Bender Lorenzen 

Du kan læse mere om sletning herDu kan læse mere om sletning her>>

En ansat havde talt med
sin leder omkring

skånebehov i forbindelse
med fertilitetsbehandling. I

den forbindelse sendte
lederen en mail til de

øvrige ansatte, hvor det
fremgik at medarbejderen

var i behandling.
Medarbejderen klagede til
Datatilsynet, som i sagen
udtalte alvorlig kritik af

arbejdsgiveren.
Læs mere om kritikken her

— Af   Vicky Bender
Lorenzen  

Mangler du noget?
Så sig til - vi vil gerne vide
hvis der er noget, du synes
vi mangler.

— Af   Vicky Bender Lorenzen   Vicky Bender Lorenzen  

Nyt fra VBL Rådgivning 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/sikkerhed-/sletning
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/mar/datatilsynet-udtaler-alvorlig-kritik-af-en-kommune-for-at-videregive-unoedvendige-oplysninger-om-en-ansat


VBL Rådgivning - nu også med Whistleblower
ordning
Skal I have en whistleblowerordning nu eller måske i 2023? 
Vi tilbyder nu også at være jeres whistleblower partner. 
Kontakt os på 93 10 11 11 eller mail for at høre mere. 

Nyhedsbrev?

Hvis du kender andre, der
kan bruge GDPR new, så kan
de tilmelde sig på vores
hjemmeside.

Du kan finde tidligere nyhedsbreve på hjemmesiden.

Vi er kun et opkald væk, hvis I harVi er kun et opkald væk, hvis I har
spørgsmål - ring på 93 10 11 11spørgsmål - ring på 93 10 11 11

mailto:info@vbl.dk
https://vbl.dk/kontakt/gdpr-nyt/
https://vbl.dk/kontakt/gdpr-nyt/


De bedste hilsner 

Vicky Bender Lorenzen 

GDPR nyt er lavet af VBL Rådgivning ApS og skal udelukkende ses som et supplement
til juridisk rådgivning - Må gengives efter aftale

VBL Rådgivning ApS - Bygmestervej 5, 5750 Ringe, Danmark
Afmeld dig
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