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1. Indledning
Nyt kapitel 
 

Denne vejledning er skrevet til projektlederen eller projektdeltageren i it-
projekter, hvor målet er at udvikle en løsning til at understøtte arbejdsgange, 
hvor der indgår behandling af personoplysninger, eller hvor der indgår en tek-
nologi, der kan påvirke privatlivet. 

 
Vejledningen er tænkt som en hjælp til at gennemføre en konsekvensvurdering for potentielle 
krænkelser af privatlivet. Metoden er udviklet til at være så simpel som mulig, men vil kunne 
justeres efterhånden som der indløber erfaringer med brugen af metoden.  
 
Metoden vil endvidere blive integreret i den fællesstatslige it-projektmodel. Alene vil den dog 
også kunne anvendes i vurderingsprocesser på en anvendt teknologi eller en eksisterende 
behandling af personoplysninger.  
 
To aktører er centrale i vurderingen. Datasubjektet og den dataansvarlige. Datasubjektet er 
den borger eller person, der bliver påvirket af projektet. Den dataansvarlige er den offentlige 
organisation eller myndighed, der er ansvarlig for projektet. Vurderingen vil skulle indeholde 
en stillingtagen til de trusler forstået som interne eller eksterne faktorer, der kan medføre risi-
ko for konsekvenser i form af krænkelse af datasubjektet og dermed privatlivet i et givet pro-
jekt, med mindre der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller. Sik-
kerhedsforanstaltninger eller kontroller er de tekniske eller organisatoriske initiativer, som 
organisationen kan implementere til at imødegå potentielle trusler og risici i it-løsningen.   
 
Såvel nationalt som internationalt har der tidligere været tilløb til at udvikle metoder til Privacy 
Impact Assessment (PIA). På dansk blev metoden betegnet privatlivsimplikationsanalyse. 
Det dækker dog over det samme: En vurdering af konsekvenser for privatlivet som følge af 
anvendelsen af en teknologi eller behandlingen af persondata. I denne vejledning anvendes 
udtrykket konsekvensvurdering for privatlivet. 
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1.1 Den fællesstatslige it-projektmodel 
Hvis et projekts løsning medfører behandling af personoplysninger, eller hvis løsningen vil 
kunne medføre konsekvenser for privatlivet, er det relevant, at der gennemføres en konse-
kvensvurdering for privatlivet. Vurderingen af projektets konsekvens for privatlivet skal gen-
nemføres både i projektets analysefase, og når der følges op på risikovurderingen i de andre 
faser af projektet og i øvrigt er relevant. 
 
 

 

Ide Realisering
GennemførelseAnskaffelseAnalyse

Ledelsesfaser Specificering > Udbud Ledelsesfaser

Ide Realisering
GennemførelseAnskaffelseAnalyse

Ledelsesfaser Specificering > Udbud Ledelsesfaser

 

 
I idéfasen skal projektet og løsningen kvalificeres i projektgrundlaget. I denne fase har man et 
overblik over, hvilken type af teknologi og hvilke data, der vil skulle indgå i løsningen. En vur-
dering af konsekvenser for privatlivet vil i denne fase være på et overordnet niveau. 
 
Analysefasen skal udmøntes i et projektinitieringsdokument (PID) og vil indeholde risiko- og 
konsekvensvurderinger for flere områder. Privatlivet er et af disse områder, og vurderingen af 
konsekvenser for privatlivet skal ses som et supplement til analyse og vurdering af projekt- 
og it-risici. 
 
I anskaffelsesfasen ligger det omfattende arbejde med at udarbejde kravspecifikation, ud-
budsmateriale og vælge leverandør. I denne fase skal konsekvensvurderingen give input til 
kravspecifikation og løsningsmodel, så risici kan styres og konsekvenserne begrænses til et 
acceptabelt niveau.  
 
Herefter kommer gennemførelsesfasen og realiseringsfasen, hvor projektet udvikles, testes, 
færdiggøres, implementeres og overgår til drift. I disse to faser skal projektlederen følge op 
på, om niveauet for beskyttelse af privatlivet er og forbliver, som det er vurderet og besluttet i 
de indledende faser af projektet.  
 
Konsekvensvurderingsprocessen indeholder således elementer, som allerede er integreret i 
it-projektmodellen, og hvor beskyttelse af privatlivet skal tænkes ind. 
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Konsekvensvurderingsprocessen strækker sig over hele projektets levetid 

Ide Realisering
GennemførelseAnskaffelseAnalyse

Ledelsesfaser Specificering > Udbud Ledelsesfaser

Overordnet
sikkerheds-
vurdering

Sikkerheds-
analyse og
-vurdering

Sikkerheds-
definition

Sikkerheds-
evaluering

Sikkerheds-
vurdering

Projektoplæg PID Leverandør-
kontrakt

Leverandør-
styring

Audit- og
revisionsstyring

Overordnet 
løsnings-

beskrivelse

It-risikoanalyse
og vurdering

Konsekvens-
analyse

Kravsspecifikation
Udbud

Test af produktet,
arbejdsgange,
uddannelse,
procedurer,

beredskab mm.

Erklæringer,
observationer,

handlingsplaner

Hver fase forbereder styringen af informationssikkerheden i næste fase

Projektmaterialer og aktiviteter i hele projektforløbet indgår i styringen af informationssikkerheden

Hver fase definerer materialer og aktiviteter i det endelige produkt

Ide Realisering
GennemførelseAnskaffelseAnalyse

Ledelsesfaser Specificering > Udbud Ledelsesfaser

Ide Realisering
GennemførelseAnskaffelseAnalyse

Ledelsesfaser Specificering > Udbud Ledelsesfaser

Overordnet
sikkerheds-
vurdering

Sikkerheds-
analyse og
-vurdering

Sikkerheds-
definition

Sikkerheds-
evaluering

Sikkerheds-
vurdering

Projektoplæg PID Leverandør-
kontrakt

Leverandør-
styring

Audit- og
revisionsstyring

Overordnet 
løsnings-

beskrivelse

It-risikoanalyse
og vurdering

Konsekvens-
analyse

Kravsspecifikation
Udbud

Test af produktet,
arbejdsgange,
uddannelse,
procedurer,

beredskab mm.

Erklæringer,
observationer,

handlingsplaner

Hver fase forbereder styringen af informationssikkerheden i næste fase

Projektmaterialer og aktiviteter i hele projektforløbet indgår i styringen af informationssikkerheden

Hver fase definerer materialer og aktiviteter i det endelige produkt

 

 
Figuren viser, hvordan konsekvensvurderingen strækker sig over alle projektets faser. Som 
et supplement til risikovurderingen gennemføres konsekvensvurderingen første gang i analy-
sefasen. Herefter skal den opdateres, når der foretages ændringer, som vedrører behandlin-
gen af persondata eller på anden vis kan få konsekvenser for privatlivet. 
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2. Procesmodel for 
konsekvensvurderingen 
af privatlivet 

 
 

6. Handlingsplaner
og opfølgning

1. Kortlægning
af projektet

2. Konsekvens-
vurdering for 
datasubjektet

3. Konsekvens-
vurdering for 
dataansvarlig

4. Samlet
Konsekvens-
vurdering

5.Trussels-
vurdering og
valg af
kontroller

 
 
I idéfasen indsamles og beskrives den teknologi, de informationer og det informationsflow, 
som tilsammen skal udgøre it-løsningen. Fasen giver overblik og udgør grundlaget for den ef-
terfølgende analyse og vurdering af konsekvenser for privatlivet. 
 
Denne vejledning beskriver syv kriterier til at kvalificere konsekvensvurderingen. Kriterierne 
giver hver især en indikation af, om en krænkelse af privatlivets kan få kritiske, generende 
eller ubetydelige konsekvenser for henholdsvis datasubjektet og den dataansvarlige. Dog 
skal de syv kriterier ses under ét, når den samlede afvejning af den potentielle krænkelse af 
privatlivet skal foretages. Dette uddybes i afsnittet om analyse og vurdering af konsekvenser 
for privatlivet.  
 
For at kunne forebygge uønskede konsekvenser for privatlivet skal konsekvensvurderingen 
efterfølges af en systematisk gennemgang af de trusler, der er relevante for privatlivsbeskyt-
telsen. Gennemgangen skal ske med udgangspunkt i det samlede resultat af vurderingskrite-
rierne, så truslerne prioriteres, og det dermed bliver muligt at prioritere relevante sikkerheds-
foranstaltninger. Til dette formål er der udarbejdet et trusselskatalog med forslag til relevante 
sikkerhedsforanstaltninger.  
 
Den samlede konsekvensvurdering, de identificerede trusler og sikkerhedsforanstaltningerne 
skal til sidst udmøntes i en række konkrete handlingsplaner, som kan bruges som krav til pro-
jektets it-løsning. 
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3. Projektets bestanddele 
 
 
I idéfasen skal projektlederen kortlægge og beskrive selve projektet/løsningen. Er kortlæg-
ningen allerede gennemført som en del af it-projektmodellens indledende fase, vil den kunne 
genbruges i konsekvensvurderingens første aktivitet.  
 
Nedenfor illustreres et forslag til en kortlægningsmetodik. 
 
 

 
Kortlægningsmetodik 

 

 
For visse teknologier vil det ikke være relevant at kortlægge stamdata og informationsflow, 
hvis der slet ikke indsamles data. Her vil det naturligvis kun være relevant at kortlægge de 
tekniske detaljer.  
 
 

3.1 Teknologi 
Hvis det på forhånd er besluttet, at en bestemt teknologi skal indgå i projektet, anbefales det 
at starte med at beskrive denne teknologi i generelle termer, fx ud fra følgende forhold: 
 
• Eksisterende eller ny teknologi, der udvikles specielt til det vurderede projekt 
• Overordnet anvendelse (anvendes primært i forbindelse med indsamling af data, be-

handling, videregivelse) 
• Type af databehandling(er), som teknologien understøtter (identifikation, samkøring af 

data, diagnosticering, analyse, deling, lokalisering, mv.) 
• Udbredelse eller forventet udbredelse af teknologien i tid og omfang. Det vil sige, om der 

fx er kendskab til en fremtidig udvidet anvendelsesmulighed af teknologien 
• Størrelsen på modtagergruppen, der umiddelbart vil få adgang til data, med mindre der 

etableres tekniske beskyttelsesforanstaltninger  
 
Hvis projektet alene udgøres af en teknologi, kan konsekvensvurderingen gennemføres som 
angivet ovenfor. 
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3.2 Stamdata 
Næste led i kortlægningen er at registrere en række basisoplysninger for projektet: 
 
 

 
Registrering af en række basisoplysninger 

Stamdata Beskrivelse 

Formål med projektet 

Her beskrives det grundlæggende formål med projektet. Hvil-
ke fordele/virkninger/politiske målsætninger mv. understøtter 
det? 
Behandling af personoplysninger kræver i mange tilfælde en 
lovhjemmel. Denne bør klarlægges som en del af den initiale 
kortlægning af projektet. Hvis hjemmel skal tilvejebringes som 
en del af projektet, angives det ligeledes her. 

Dataansvarlig myndighed/databehandler 

Her anføres den dataansvarlige myndighed. Der kan i særlige 
tilfælde være tale om delt dataansvar, som i så fald bør over-
vejes allerede på dette stadie i konsekvensvurderingen. Det 
vil have betydning for, hvem der er genstand for konsekvens-
vurderingen, og det vil have konkret betydning i forhold til den 
efterfølgende implementering af kontroller. 

Klassificering af de oplysninger, der på-
tænkes behandlet 

Klassificeringen bør som minimum forholde sig til typen af de 
behandlede oplysninger i forhold til: 
 
• Almindelige personoplysninger  
• Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, poli-

tisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforenings-
mæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbreds-
mæssige og seksuelle forhold 

• Oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale 
problemer og andre private forhold 

• Oplysninger om personnummer 
 
Det kan efter omstændighederne også være relevant at klas-
sificere i forhold til myndighedens interne retningslinjer, dvs. i 
forhold til om oplysninger fx er fortrolige, til internt brug eller 
offentlige. Persondatalovgivningens klassificering virker dels 
som input til konsekvensvurderingen, dels udløser det krav til 
implementering af kontroller. 

Antal datasubjekter eller berørte borgere 

Kritikaliteten af et projekts potentielle konsekvens for privatli-
vet vil fra den dataansvarliges synspunkt i mange tilfælde væ-
re proportionalt med det antal personer, hvis personlige op-
lysninger der påtænkes behandlet som led i projektet. Eller 
alternativt, som er potentielt udsatte jævnfør teknologiens 
muligheder. 
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3.3 Informationsflow 
Sidste led i kortlægningen er at beskrive projektets informationsflow. Heri ligger, at projektle-
deren skal lave en selvstændig kortlægning af oplysningernes livscyklus og vandring mellem 
den dataansvarlige, databehandlere og eventuelle tredjeparter:  
 
 

 
Beskrivelse af informationsflow 

Kilde til oplysninger Eksempelvist datasubjektet selv eller et register, hvor data 
hentes fra. 

Indsamlingsmetode 
Her påføres det, hvordan data indsamles. Det kan fx være via 
datasubjektets egen indrapportering eller via elektronisk ind-
samling fra andre registre. 

Potentiel anvendelse af eksterne databe-
handlere 

Her anføres det, om det påtænkes at anvende eksterne data-
behandlere. Anvendelse af databehandlere udløser en række 
formelle krav til indgåelse af databehandleraftaler mv. samt 
krav om tilsyn mv. 

Potentiel videregivelse af oplysninger til 
tredjeparter (ekskl. databehandlere) 

Her anføres det, om oplysninger påtænkes videregivet til tred-
jeparter som led i projektet. Dette kræver som hovedregel 
samtykke fra datasubjektet. 

Sletning 
Her anføres det, om data slettes, når behandlingsformålet op-
hører. Alternativt angives hjemmel til længerevarende opbeva-
ring. 

 

 
En beskrivelse af informationsflowet er væsentlig, dels fordi den giver input til konsekvens-
vurderingen, dels fordi den vil kunne afdække yderligere krav til sikkerhedsforanstaltninger i 
persondataloven eller anden lovgivning. 
 
I nogle tilfælde kan det være en god ide at definere egentlige usecases, så man kan få et me-
re fuldstændigt billede af informationsflowet. 
 

3.4 Interessenter 
Projektlederen skal også indledningsvis identificere projektets interessenter og deres opfat-
telse af privatlivets grænser. Deres input bør inddrages senere i konsekvensvurderingen. Her 
er det bl.a. relevant at spørge ind til, om datasubjekterne har en væsentlig interesse i, at op-
lysningerne forbliver fortrolige og private. Eller om de vurderer brug af den aktuelle teknologi 
som krænkende. 
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4. Uønskede hændelser 
 
 
Det overordnede mål med at vurdere konsekvenser for privatlivet er at levere en samlet vur-
dering af konsekvenserne for datasubjektet og den dataansvarlige, hvis der sker en krænkel-
se af privatlivet. Vurderingen skal bruges til at vælge de nødvendige sikkerhedsforanstaltnin-
ger, så risiciene bliver imødegået.  
 
Nedenfor er opstillet de uønskede hændelser, som kan have betydning for privatlivsbeskyt-
telsen: 
 
• Indsamlede data bruges til andre formål end oprindeligt tænkt 
• Uvedkommende får uretmæssig adgang til oplysningerne 
• Ikke-tilsigtet ændring af oplysningerne 
• Ikke-tilsigtet tilintetgørelse af oplysningerne 
• Svigtende forudsætninger i relation til datasubjekternes retsbeskyttelse som følge af fx 

lovændringer  
 
Hændelserne kan føre til, at privatlivet krænkes på forskellige måder. Det bliver uddybet 
nærmere i næste afsnit.  
 
I sidste ende kan hændelserne munde ud i følgende konsekvenser:  
 
• Tab af omdømme 
• Økonomisk tab 
• Tab af handlefrihed 
• Tab af personlig integritet 
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5. Typer af krænkelser af 
privatlivet 

 
 
Privatlivsområdet kan anskues på flere måder. Eksemplerne nedenfor er tænkt til at give in-
spiration til analysen og vurderingen af potentielle privatlivskrænkelser. 
 
 

 
Syv typer af krænkelser af privatlivets fred 

Handlinger og adfærd 

Omfatter følsomme emner som seksuelle præferencer og ad-
færdsmønstre, politiske aktiviteter og religiøs praksis. Retten 
til private handlinger og adfærd betyder også, at det skal væ-
re muligt for individer at agere på offentlige, semioffentlige el-
ler private steder, uden at specifikke handlinger bliver over-
våget, kontrolleret eller registreret af andre. 

Data og billeder 

Omfatter personlige data og billeder og retten til at have en 
vis grad af egenkontrol over disse. Retten inkluderer integri-
tet og fortrolighed og en sikkerhed for, at uvedkommende ik-
ke får adgang. 

Kommunikation 

Ret til privat kommunikation og til at undgå aflytning af kom-
munikation, herunder læsning af breve eller e-mail, brug af 
"bugs", mikrofonaflytning, telefonaflytning eller andre former 
for trådløse eller digitale overvågningsteknikker.  

Tanker og følelser 
Folk har ret til ikke at dele deres tanker og følelser og til at 
undgå, at disse ufrivilligt bliver afsløret. Individet skal have 
muligheden for at tænke frit. 

Rum og sted 

Individer skal have retten til at bevæge sig i offentlige såvel 
som semi-offentlige steder uden at blive identificeret, sporet 
eller overvåget. Denne ret relaterer sig også til retten til at 
være alene og retten til privatliv. 

Foreningsfriheden 

Retten til foreningsfrihed relaterer til individets mulighed for 
frit at knytte sig til grupper eller foreninger. Dette er stærkt 
forbundet med ytringsfriheden og en indirekte beskyttelse af 
minoriteter, der får mulighed for at blive hørt i samfundet. 

Fysisk integritet 
Omfatter retten til at bestemme over egen krop herunder 
hemmeligholde egne fysiske funktioner og karakteristika pri-
vate, fx genetiske koder og biometriske oplysninger. 
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6. Vurderingskriterier for 
konsekvensanalyse 

 
 
Konsekvensvurderingen deles op i to særskilte analyse:  
 
• Én analyse i forhold til datasubjektet (borgere/brugere), og  
• Én analyse i forhold til den dataansvarlige (organisation/myndighed)  
 
I denne vejledning er der beskrevet syv kriterier, der kan bruges til at kvalificere konsekvens-
vurderingen. Der er fokuseret på at bruge objektive vurderingskriterier, som baserer sig på 
målbare fakta og faktiske observationer.  
 
Krænkelser af privatlivet kan i realiteten medføre meget forskellige personlige omkostninger, 
der er mere subjektive i deres karakter og vanskeligt målbare. Det vil afhænge af det enkelte 
krænkede menneske og af de generelle tendenser i samfundet. Ved at tilstræbe at bruge ob-
jektive og målbare kriterier gøres vurderingsprocessen mere enkel, og der er større chance 
for, at forskellige projektledere vil komme frem til samme konsekvensvurdering for samme 
projekt.  
 
Vurderingskriterierne er fastsat i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Det sikrer, 
at konsekvensvurderingsprocessen understøtter, at gældende lovgivning bliver overholdt. 
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7. Konsekvensvurdering for 
datasubjektet 

 
 
Der er fem kriterier, som indgår i konsekvensvurderingen for datasubjekterne. De er beskre-
vet neden for i oversigtsform sammen med en skala for vurderingen.  
 
Kriterierne skal ikke ses som enkeltstående, men skal samlet bidrage til at kvalificere niveau-
et for konsekvensvurderingen af projektet. Selve vurderingsprocessen kræver derfor en stil-
lingstagen til samtlige vurderingskriterier. Vurderingskriterierne har karakter af indikatorer – 
og ikke absolutte målepunkter – og derfor bliver dokumentationen af den samlede vurdering 
nødvendigvis kvalitativ og ikke kvantitativ. 
 
 

 
Kriterier i konsekvensvurderingen for datasubjekter 

 
Krænkelse af privat-
livet har kritiske kon-
sekvenser 

Krænkelse af privat-
livet har generende 
konsekvenser 

Der sker ingen kræn-
kelse af privatlivet, 
og der er ingen eller 
ubetydelige konse-
kvenser 

1. Følsomhed 
X (hvis der indgår føl-
somme personoplys-
ninger) 

X (hvis der indgår al-
mindelige personop-
lysninger) 

X (hvis der ikke indgår 
personoplysninger)  

2. Indskrænket handlefrihed 
X (hvis oplysningerne 
kan skabe ringeagt el-
ler mistillid hos mange) 

X (hvis oplysningerne 
kan skabe ringeagt el-
ler mistillid hos få) 

X (hvis oplysningerne 
ikke kan skabe ringe-
agt eller mistillid af 
væsentlig betydning) 

3. Teknologiens potentiale 
til at krænke privatlivet X (hvis højt potentiale) X (hvis moderat poten-

tiale) X (hvis lavt potentiale) 

4. Identificeringspotentiale X (hvis højt potentiale) X (hvis moderat poten-
tiale) X (hvis lavt potentiale) 

5. Brugergruppens størrelse X (hvis brugergruppen 
er offentligheden) 

X (hvis brugergruppen 
er en større kreds) 

X (hvis brugergruppen 
er afgrænset til enkelte 
personer) 

 

 
Tabellen angiver de forskellige niveauer for, om der er risiko for, at krænkelser af privatlivet 
kan få kritiske, generende eller ubetydelige konsekvenser for datasubjektet.  
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De forventede konsekvenser for datasubjektet vurderes ud fra følgende fem kriterier: 
 

7.1 Kriterie 1: Oplysningernes følsomhed 
Omfanget af de personlige omkostninger ved at få krænket privatlivet bestemmes af karakte-
ren af de oplysninger, der registreres og behandles som led i projektet. Jo mere følsomme 
oplysningerne er, jo mere alvorlig vil konsekvenserne som udgangspunkt være for datasub-
jektet.  
 
Kriteriet tager udgangspunkt i den opdeling af personoplysninger, som defineres i personda-
taloven.  
 
 

 
Oplysningernes følsomhed 

Klassifikation Type oplysninger Konsekvens 

Følsomme oplysninger 

• Seksuelle forhold  
• Race 
• Etnisk oprindelse 
• Helbred/ sygdomme 
• Politiske overbevisninger 
• Religion 
• Straffedomme mv. 
• Andre oplysninger, som datasub-

jektet må forventes at have en 
interesse i at holde private eller 
hemmelige 

Kompromittering af oplysninger kan 
få kritiske konsekvenser. 

Almindelige personop-
lysninger 

• Oplysninger om en identificerbar 
person som fx navn, adresse, te-
lefonnummer 

Krænkelse af oplysninger kan have 
generende konsekvenser 

Ingen personoplysninger 
• Ingen oplysninger 
• Personoplysninger, der ikke kan 

identificere konkrete personer 

Kompromittering af oplysninger vil 
have ingen eller ubetydelige kon-
sekvenser 

 

 
Om oplysninger kan anses for at være følsomme, afhænger af en almen gældende opfattelse 
af, om datasubjektet skal kunne forlange, at oplysningerne skal unddrages offentligheden. 
Dette kan defineres nærmere i forbindelse med interessentanalysen. Konteksten, miljøet og 
målgruppen, som oplysninger indgår i og handler om, kan være afgørende. 
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7.2 Kriterie 2: Indskrænket handlefrihed 
En væsentlig konsekvens er, hvis de berørte datasubjekter oplever en indskrænkning i deres 
personlige handlefrihed.  
 
Der kan være tale om indskrænkninger i den økonomiske frihed, muligheden for at påtage sig 
arbejde (fx som følge af afsløring af helbredsmæssige oplysninger eller personalemæssige 
forhold i relation til tidligere arbejdsgivere) eller muligheden for at færdes frit (fx som følge af 
afsløring af filosofisk/politisk overbevisning). 
 
Indskrænkningerne i datasubjekters handlefrihed kan ske som følge af:  
 
• At oplysningerne skaber ringeagt overfor datasubjektet med det resultat, at de, som føler 

ringeagt, bevidst eller ubevidst begrænser vedkommendes handlefrihed 
• At oplysningerne skaber mistillid til datasubjektets personlige præferencer, adfærd, 

holdninger, erhvervsevne, økonomiske situation, helbred eller pålidelighed  
 
Oplysningernes potentiale til at skabe ringeagt vurderes ud fra nedenstående kriterier, hvor 
der bør tages hensyn til kultur, samfundsnormer og almene forventninger til omverdenen. 
 
 

 
Indskrænket handlefrihed 

Indskrænket  
handlefrihed Kriterier Konsekvens 

Oplysningerne kan ska-
be ringeagt hos mange 

Oplysningerne har potentiale til at 
skabe ringeagt hos en stor gruppe in-
teressenter eller væsentlige sam-
fundsaktører. Disse aktører forventes 
at have vilje, evne og ressourcer til at 
begrænse datasubjektets handlefri-
hed. 

Krænkelse af privatlivet kan få kriti-
ske konsekvenser. 

Oplysningerne kan ska-
be ringeagt hos få 

Oplysningerne har potentiale til at 
skabe ringeagt hos en mindre gruppe 
interessenter eller væsentlige sam-
fundsaktører. Disse aktører forventes 
at have vilje, evne og ressourcer til at 
begrænse datasubjektets handlefri-
hed. 

Krænkelse af privatlivet kan få gene-
rende konsekvenser. 

Oplysningerne kan ikke 
skabe ringeagt 

Oplysningerne har ikke potentiale til 
at skabe ringeagt hos interessenter, 
og/eller interessenterne har ikke vilje, 
evne og ressourcer til at begrænse 
datasubjektets handlefrihed.  

Der sker ingen krænkelse af privatli-
vet, og der vil være ingen eller ube-
tydelige konsekvenser. 

 

 
Kriterierne skal vurderes hver for sig, da oplysningerne kan skabe ringeagt hos nogle, uden 
at de nødvendigvis skaber mistillid til datasubjektet hos andre i relation til personlige præfe-
rencer, adfærd, holdninger, erhvervsevne, økonomiske situation mv. 
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Indskrænket handlefrihed 

Indskrænket handlefri-
hed Kriterier Konsekvens 

Oplysningerne kan skabe 
mistillid hos mange 

Oplysningerne har potentiale til at 
skabe mistillid hos en stor gruppe in-
teressenter eller væsentlige sam-
fundsaktører. Disse aktører forventes 
at have vilje, evne og ressourcer til at 
begrænse datasubjektets handlefri-
hed. 

Krænkelse af privatlivet kan få kriti-
ske konsekvenser 

Oplysningerne kan skabe 
mistillid hos få 

Oplysningerne har potentiale til at 
skabe mistillid hos en mindre gruppe 
interessenter eller væsentlige sam-
fundsaktører. Disse aktører forventes 
at have vilje, evne og ressourcer til at 
begrænse datasubjektets handlefri-
hed 

Krænkelse af privatlivet kan få gene-
rende konsekvenser 

Oplysningerne kan ikke 
skabe mistillid 

Oplysningerne har ikke potentiale til 
at skabe mistillid hos interessenter.  

Der sker ingen krænkelse af privatli-
vet, og der vil være ingen eller ube-
tydelige konsekvenser 

 

 

7.3 Kriterie 3: Teknologiens potentiale til at krænke 
privatlivets fred 

Projektet kan forudsætte, at der skal bruges teknologier, som er indrettet til at indsamle per-
sonoplysninger, men som kan behandle oplysningerne på måder, som ligger uden for ram-
merne af og formålet med projektet. Teknologierne vil således kunne være krænkende for 
datasubjektet, hvis de udnyttes. Et eksempel er RFID-teknologier, der er forberedt til at ind-
samle oplysninger om, hvor individer opholder sig eller færdes. Selvom et projekt ikke har til 
formål at indsamle og behandle personoplysninger, udgør brugen af teknologien i sig selv en 
potentiel krænkelse af privatlivet. Det skyldes, at en uønsket hændelse på et senere tids-
punkt vil kunne medføre behandling af personoplysninger. 
 
For at vurdere teknologien i et privatlivsperspektiv har det derfor betydning, om teknologien i 
sig selv kan øge risikoen for krænkelse af privatlivet, ved fx at 
 
• Have potentiale til fremtidig dataanvendelse udenfor projektets oprindelige formål 
• Indsamlingen ikke kan målrettes til de præcise oplysninger, som projektet har behov for 
• Anvende lokale datalagring i stedet for central lagring med passende beskyttelse 
 
Ved kompromittering af følsomme personoplysninger er det desuden afgørende, om oplys-
ningerne offentliggøres på internettet eller internt på en myndighedsportal, hvortil der er be-
grænset adgang. I det ene tilfælde kan oplysningerne være indekseret af søgemaskiner og 
kopieret og dermed umulige at slette. I det andet tilfælde vil kompromitteringen være be-
grænset og dermed lettere at udbedre. 
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Teknologiens potentiale til at krænke privatlivets fred 

Teknologiens potentiale 
til at krænke privatlivet 
på et senere tidspunkt 

Kriterier Konsekvens 

Højt potentiale 

• Teknologien kan hverken målret-
te indsamlingen eller sortere i 
data, og potentialet for alternati-
ve udnyttelsesmuligheder af føl-
somme personoplysninger er 
derfor forhøjet 

• Data, der indsamles, lagres de-
centralt i en længere periode – 
eksempelvis på det samme ud-
styr som anvendes til indsamlin-
gen 

• Data behandles i systemer, der 
er eksponeret på internettet  

Krænkelse af privatlivet kan få kriti-
ske konsekvenser. 

Moderat potentiale 

• Teknologien kan målrette ind-
samlingen og sortere i data til en 
vis grad, men der er alternative 
udnyttelsesmuligheder af per-
sonoplysninger 

• Data, der indsamles, lagres de-
centralt i en kortere periode – 
eksempelvis på det samme ud-
styr som anvendes til indsamlin-
gen 

• Data behandles i systemer, der 
kun er eksponeret mod lukkede 
eller delvist lukkede netværk 

Krænkelse af privatlivet kan få gene-
rende konsekvenser. 

Lavt potentiale 

• Teknologien kan i høj grad mål-
rette indsamlingen og sortere i 
data, og der er kun minimale al-
ternative udnyttelsesmuligheder 
af almindelige personoplysninger 

• Data, der indsamles, lagres cen-
tralt – eksempelvis i et datacen-
ter 

Der sker ingen krænkelse af privatli-
vet, og der vil være ingen eller ube-
tydelige konsekvenser. 

 

 

7.4 Kriterie 4: Oplysningernes potentiale til at 
identificere enkeltpersoner 

Oplysningernes potentiale til at identificere enkeltpersoner bør også indgå i konsekvensvur-
deringen. Ikke som et isoleret vurderingskriterium, men som et, der forstærker de andre krite-
riers betydning. Hvis offentliggjorte oplysninger fx kun omfatter fornavne på en gruppe dan-
skere, skal det vurderes mindre alvorligt, end hvis et brud både omfatter for-, efternavne og 
adresser. 
 
Flere forskellige oplysninger, der ikke i sig selv kan identificere en person, kan evt. ved sam-
køring bruges til personidentifikation. Jo flere oplysninger, der indsamles om en konkret per-
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son, og som i større eller mindre grad identificerer vedkommende, jo højere er sandsynlighe-
den for at identificere vedkommende. 
 
 

 
Identificeringspotentiale 

Identificeringspotentiale Type oplysninger Konsekvens 

Højt potentiale 

• Unikke oplysninger med karakter 
af særlige kendetegn, som kan 
identificere en person med høj 
sandsynlighed. (Profilbillede, 
fulde navn, DNA-profiler, etc.) 

• Forskellige oplysninger sam-
menkædes, så identificeringen af 
enkeltpersoner kan ske med høj 
sandsynlighed  

Konsekvensen ved krænkelse af pri-
vatlivet forstærkes alvorligt 
 

Moderat potentiale 

• Unikke oplysninger med karakter 
af særlige kendetegn, som kan 
identificere en person med mo-
derat sandsynlighed  

• Forskellige oplysninger sam-
menkædes, så identificeringen af 
enkeltpersoner kan ske med 
moderat sandsynlighed 

Konsekvensen ved krænkelse af pri-
vatlivet forstærkes 
 

Lavt potentiale 
• Oplysningerne kan ikke eller kan 

kun med lav sandsynlighed 
identificere enkeltpersoner 

Konsekvensen ved en krænkelse af 
privatlivet påvirkes ikke 

 

 

7.5 Kriterie 5: Størrelsen på brugergruppen 
Det har også betydning for konsekvensvurderingen, hvor stor brugergruppen med adgang til 
personoplysningerne er.  
 
Brugergruppen forstås som den kreds af personer, som har et arbejdsbetinget behov for at 
behandle oplysningerne. En stor brugergruppe, som er spredt over flere selvstændige orga-
nisatoriske enheder, vil forstærke risikoen for et brud på privatlivet. 
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Størrelsen på brugergruppen 

Størrelse Størrelsen på brugergruppen ved 
brud på fortrolighed Konsekvens 

Stor 
Brugergruppen er stor og spredt på 
flere selvstændige organisatoriske 
enheder. 

Konsekvensen ved krænkelse af pri-
vatlivet forstærkes alvorligt 

Middel 
Brugergruppen er stor, men den da-
taansvarlige har implementeret sik-
kerhedsforanstaltninger. 

Konsekvensen ved krænkelse af pri-
vatlivet forstærkes 

Lille Brugergruppen er mindre eller be-
grænset til enkelte personer. 

Konsekvensen ved en krænkelse af 
privatlivet påvirkes ikke 

 

 
Den samlede konsekvensvurdering for datasubjektet 
Vurderingen af konsekvensniveauet for de tre kriterier, oplysningernes følsomhed, indskræn-
ket handlefrihed og teknologiens potentiale til at krænke privatlivet, indikerer styrken eller in-
tensiteten af en potentiel krænkelse af privatlivet for datasubjektet. Identifikationspotentialet 
og størrelsen på brugergruppen forstærker konsekvensen af krænkelsen af privatlivet, dvs. 
de tre første kriterier. 
 
 

 
Den samlede vurdering af konsekvensen for datasubjektet består af: 

Højeste af
kriterie 1,

2 og 3

Højeste af
kriterie
4 og 5

Samlet
vurdering
af projekt=xHøjeste af

kriterie 1,
2 og 3

Højeste af
kriterie
4 og 5

Samlet
vurdering
af projekt=x
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8. Konsekvensvurdering for 
den dataansvarlige 

 
 
Den dataansvarlige skal altid først og fremmest vurdere konsekvensen af en potentiel kræn-
kelse af privatlivet for datasubjektet i forbindelse med et konkret it-projekt.  
 
Konsekvensvurderingen for den dataansvarlige selv (i form af en organisation, myndighed, 
institution mv.) skal ses som et supplement til datasubjektets vurdering. 
 
Nedenfor beskrives de to vurderingskriterier, som har betydning for analysen af det samlede 
konsekvensniveau for den dataansvarlige. Vurderingskriterierne har karakter af indikatorer – 
og ikke absolutte målepunkter. 
 

8.1 Kriterie 6: Påvirkning af den dataansvarliges 
omdømme 

I tilfælde af alvorlige krænkelser af privatlivet risikerer den dataansvarlige at få negative om-
dømmemæssige konsekvenser. Dette vurderingskriterium vil være projektlederens/styre-
gruppens skønsmæssige og subjektive vurdering. 
 
Graden og niveauet af konsekvenser for omdømmet vil bl.a. afhænge af den aktuelle kon-
tekst for databehandlingen, følsomheden af oplysningerne og antallet af datasubjekter, som 
kan blive berørt af en eventuel hændelse. I nedenstående skema er der eksempler på indika-
torer, som kan indgå i vurderingen. 
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Påvirkning af den dataansvarliges omdømme 

Vurdering af omdømmekonsekvens for den dataansvarlige Konsekvens 

• Væsentlig skade på omdømme med stort antal berørte da-
tasubjekter/borgere 

• Tilliden til den pågældende løsning eller myndighed har lidt 
betydelig skade 

• Mange vælger løsningen fra 
• Sag behandles på ministerplan 

Krænkelse af privatlivet kan få kritiske 
konsekvenser 

• Offentligheden fatter generel negativ interesse 
• Krænkelse af privatlivet berører potentielt et mindre antal 

datasubjekter. Tilliden til den pågældende løsning eller 
myndighed svækkes blandt brugerne 

• Flere vælger løsningen fra 

Krænkelse af privatlivet kan få gene-
rende konsekvenser 

• Omdømmet påvirkes ikke. Få eller enkelte datasubjekter op-
lever en krænkelse af privatlivet 

Der sker ingen krænkelse af privatlivet, 
og der vil være ingen eller ubetydeli-
ge konsekvenser 

 

 

8.2 Kriterie 7: Økonomisk konsekvens for den 
dataansvarlige 

Dette økonomiske kriterium handler om det forventede tab, som den dataansvarlige vil kunne 
komme ud for, hvis der sker en alvorlig krænkelse af privatlivet. De økonomiske tab vil kunne 
bestå af bøder udstedt af Datatilsynet, tab investering i projektet og ikke-budgetterede udgif-
ter til ekstra arbejde. 
 
 

 
Økonomisk konsekvens for den dataansvarlige 

Økonomiske omkostninger Konsekvens 

Væsentlige økonomiske tab med nedlæggelse af organisationen 
og/eller fyringer stil følge eller med opgivelse af projektet 

Krænkelse af privatlivet kan få kritiske 
konsekvenser 

Store økonomiske tab Krænkelse af privatlivet kan få gene-
rende konsekvenser 

Ingen særlig økonomisk påvirkning 
Der sker ingen krænkelse af privatlivet, 
og der vil være ingen eller ubetydeli-
ge konsekvenser 

 

 
Den samlede konsekvensvurdering for den dataansvarlige 
Konsekvensvurderingen for den dataansvarlige er den højeste vurdering af enten påvirkning 
af den dataansvarliges omdømme og økonomisk konsekvens for den dataansvarlige, mens 
rationalerne bag begge vurderinger vil indgå i den endelige vurdering. 
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9. Trusler og kontroller 
 
 
Når et nyt projekt implementeres, skal den samlede vurdering af mulige og relevante trusler 
med konsekvens for privatlivet være struktureret. Vurderingen skal ses som et supplement til 
trusselsvurderingen i it-risikoanalysen, som har et bredere perspektiv.  
 
I den følgende tabel har vi beskrevet truslerne, som kan bruges som udgangspunkt for trus-
selsvurderingen. Tabellen består alene af trusler, som er relevante i denne sammenhæng. 
Den er opdelt i tre hovedområder: 
 
• Trusler knyttet til projektets løsningsdesign 
• Trusler knyttet til driften af projektet   
• Trusler knyttet til relationer til datasubjektet 
 
Hvert område indeholder en række konkrete trusler, og for hver trussel er der opstillet forslag 
til kontrolaktiviteter, der kan implementeres i forbindelse med udvikling og realisering af pro-
jektet.  
 
Hvor mange kontrolaktiviteter, man konkret vælger at iværksætte, vil som hovedregel afhæn-
ge af resultatet af konsekvensanalysen. Hvilke kontroller, man vælger at implementere, bør 
afhænge af de vurderingskriterier, der har givet størst udslag i konsekvensvurderingen og af 
de uønskede hændelsesforløb.  
 
Der kan ikke på forhånd gives en facitliste med kontroller ud fra kortlægningen af projektet og 
den gennemførte konsekvensvurdering.  
 
Truslerne i trusselskataloget skal suppleres med vurdering af aktuelle trusler, som det ikke 
har været muligt at forudse. Og ikke alle kontroller er relevante i alle projekter. Det vil bero på 
den konkrete konsekvensvurdering og den specifikke teknologi, der er tale om, brugernes 
kompetencer, modenhed mm. 
 
De anbefalede organisatoriske kontroller er dels baseret på de krav, der stilles i sikkerheds-
bekendtgørelsen, persondatalovgivningen, telelovgivningen m.fl. og dels på de sikkerheds-
foranstaltninger i ISO27002, som relaterer sig til beskyttelsen af privatlivet. 
 

9.1 Trusler knyttet til projektets løsningsdesign 
Nedenstående trusler knytter sig til selve designet og fundamentet i projektet og bør imøde-
gås for at sikre, at forudsætningerne for at håndtere truslerne knyttet til driften af projektet er 
til stede.  
 
Den øgede kompleksitet og funktionalitet i den databehandlende teknologi øger risikoen for, 
at personoplysninger benyttes til andre formål end oprindeligt tiltænkt. 
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Databehandlingen er ikke proportional med formålet 

Databehandlingen er ikke proportional med formålet, hvis behandlingsformen eller mængden af personop-
lysninger er mere vidtrækkende end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet. 
 
Projekter, der inkluderer behandlingsformer eller behandlingsteknikker, der potentielt giver mulighed for at 
analysere datasubjektets adfærd eller handlingsmønstre, vil være særligt udsatte for denne trussel. 
 
Egnede kontroller 
• Der skal udarbejdes og implementeres politikker/retningslinjer for regelmæssig evaluering af proportio-

naliteten i databehandlingen  
• Myndigheden skal inddrage dataejeren i implementeringen af projektet, således at ændringer i formålet 

med behandlingen, som måtte opstå som afledt konsekvens af ændringer af projektets omfang, økono-
mi, mv. bliver opfanget og dokumenteret 

 

 
 

 
Data opbevares i længere tid, end formålet betinger 

Hvis myndigheden indsamler personoplysninger til et bestemt formål, men fortsætter med at opbevare op-
lysningerne efter formålets ophør, vil dette udgøre en unødvendig risiko for krænkelse af datasubjektet. 
 
Egnede kontroller 
• Der skal udarbejdes og implementeres retningslinjer for sletning af data ved formålets ophør 
• Der skal implementeres automatiske sletningsprocedurer ved formålets ophør  
• Der skal udarbejdes procedurer for ledelsesgodkendelse ved fjernelse af it-udstyr med personfølsomme 

data 
• Der skal udarbejdes retningslinjer for tilintetgørelse af oplysninger i tilfælde af krig eller lignende forhold 

 
Tekniske kontroller 
• I visse ESDH-systemer og databaser kan der sættes ”tombstones” eller sletteflag, således at oplysnin-

ger kan slettes ved batchkørsler på foruddefinerede tidspunkter 
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Der anvendes teknologi, der muliggør uforudsigelige fremtidige anvendelsesmuligheder 

Mange teknologier er designet til at kunne udvikles løbende med nye funktioner og anvendelsesmuligheder. 
I et privatlivsbeskyttelsesperspektiv kan det udgøre en trussel, idet datasubjekter ikke har mulighed for at 
overskue, hvordan oplysninger, der indsamles om dem, potentielt kan anvendes i fremtiden. 
 
Egnede kontroller 
• Kravspecifikationer bør indeholde krav, der sigter mod at begrænse teknologiens funktionalitet i relation 

til behandling af personoplysninger til det, som understøtter projektets formål  
• Teknologier bør idriftsættes, uden funktionalitet til indsamling, lagring, behandling og analyse af person-

oplysninger udover behandlingsformålet 
 

 

9.2 Trusler knyttet til driften af projektet 
På baggrund af truslerne knyttet til projektets design, skal der udarbejdes og implementeres 
tekniske og organisatoriske politikker, processer, retningslinjer og instrukser for driften, der 
bedst muligt minimerer truslerne.   
 
Til driften af projektet knytter der sig ligeledes en række trusler mod datas fortrolighed, inte-
gritet og tilgængelighed. Disse inddeles i følgende områder: 
 
• Interne trusler 
• Eksterne trusler 
• Trusler relateret til eksterne databehandlere og tredjeparter 
 
Interne trusler 
De interne trusler er primært forbundet med dataansvarliges medarbejdere, leverandører og 
interne processer.  
 
De interne trusler er ofte årsagen til de fleste sikkerhedshændelser. Det bør derfor prioriteres 
højt at sikre sig mod disse trusler. 
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Medarbejderne kompromitterer oplysninger 

Medarbejderes eventuelle misbrug, ændringer, fejlbetjening eller afsløring af oplysninger, som myndighe-
den varetager, udgør en særlig trussel i forhold til datasubjektet. 
 
Medarbejderne kan af flere grunde vælge at handle imod behandlingsinstrukserne og således behandle da-
ta til usaglige eller ulovlige formål. 
 
Egnede kontroller 
Sikkerhedsorganisation: 
• Der skal udpeges systemansvarlige for de systemer, der understøtter projektet  
• Ved ændringer i en applikation skal den systemansvarlige sikre, at der foretages en risikovurdering i for-

hold til potentielle brud på privatlivet 
 
Fysisk Sikkerhed:  
• Der installeres fysisk adgangskontrol til kontorer, lokaler og faciliteter  
• Ind/uddata med følsomme personoplysninger skal opbevares i aflåste lokaler med begrænset tildeling af 

adgangsrettigheder 
 
Brugerstyring: 
• Der udarbejdes og implementeres procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til applikationen, som 

matcher organisationens sikkerhedskrav til adgang til data 
• Der udarbejdes og implementeres procedurer for adgangskontrol til applikationen, der understøtter pro-

jektet 
• Tildeling af passwords kontrolleres gennem en formel styringsproces 
• Alle brugere skal kunne identificeres 
• Det vurderes, hvor mange og hvilke autentifikationsværktøjer, der skal benyttes til at dokumentere den 

angivne brugeridentifikation 
• Der etableres en formel procedure for brugeroprettelse og brugernedlæggelse med henblik på tildeling 

eller tilbagekaldelse af adgang til den pågældende applikation 
• Der implementeres en periodisk revision af adgangsrettighederne 
• Der implementeres en automatisk begrænsning i forbindelsestiden, såfremt applikationen er særlig kri-

tisk 
• Der implementeres automatisk timeout 

 
Logning:  
• De systemer, der indgår i projektet, analyseres i forhold til organisationens overvågningsbehov  
• Der bør foretages logning af standardbrugeraktivitet i de systemer, der understøtter projektet  
• Der bør logges for afviste adgangsforsøg i eventuelle applikationer 
• Det bør sikres, at den etablerede logning faktisk er læsbar og brugbar til at opfylde det overvågningsbe-

hov, som organisationen har i forbindelse med projektet 
• Der udarbejdes og implementeres retningslinjer for beskyttelse af logoplysninger 
• Der bør regelmæssigt følges op på den logning, der foretages 
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Medarbejderne kompromitterer personoplysninger pga. fejlhåndtering 

Medarbejderne kan ved administrative fejl eller pga. uvidenhed om behandlingsinstrukser og konsekvenser 
komme til at afsløre oplysninger til uautoriserede personer. Ændringer i oplysninger eller tab af data er an-
dre risici forårsaget af menneskelige fejl. 
 
Egnede kontroller 
• Der udarbejdes og implementeres en informationssikkerhedspolitik 
• Der udarbejdes og implementeres retningslinjer til medarbejderne vedr. god databehandlingsskik  
• Der udarbejdes en handlingsplan for awareness om god databehandlingsskik blandt medarbejderne, 

som beskriver fokuspunkter, metode og mål for uddannelse og træning 
• Handlingsplanen for awareness implementeres, og den revurderes regelmæssigt 
• Data til inddatering i de applikationer, der indgår i projektet, bør valideres  
• Der bør implementeres valideringskontroller i de applikationer, der indgår i projektet, med henblik på at 

opdage evt. forvanskning 
• Slutdata i de applikationer, der indgår i projektet, bør valideres 

 

 
Eksterne trusler 
Eksterne trusler kan bestå af eksterne aktørers uautoriserede adgang til persondata. Der kan 
være tale om cyberkriminalitet, hacktivisme eller eksterne parters tilfældige, uautoriserede 
adgang til følsomme personoplysninger. 
 
 

 
Eksterne får adgang til oplysninger via fysisk uautoriseret adgang 

Personer, der ikke har tilladelse til at opholde sig på myndighedens lokation, tiltvinger sig adgang med hen-
blik på at få adgang til følsomme personoplysninger.  
 
Alternativt kan fortrolige fysiske dokumenter stjæles/ses/aflyttes af eksterne parter, eksempelvis i forbindel-
se med autoriserede besøg på lokationen i en anden sammenhæng. 
 
Egnede kontroller 
• Der implementeres perimetersikkerhed som fx mure, døre med adgangskontrol eller bemandede recep-

tioner til at beskytte områder, hvor der behandles fortrolige og følsomme oplysninger  
• Der installeres fysisk adgangskontrol til kontorer, lokaler og faciliteter  
• Der implementeres procedurer for udstedelse af gæstekort til eksterne besøgende 
• Ind/uddata med følsomme personoplysninger skal opbevares i aflåste lokaler med begrænset adgang 
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Eksterne får adgang via phishing 

Data kan opsnappes af uvedkommende fx via ubeskyttede mails, hvor medarbejdere lokkes til at besvare 
en mail, et telefonopkald eller lignende, og dermed give uautoriseret adgang til adgangskoder, navne, 
sagsnumre mv. 
 
Egnede kontroller 
• Der gennemføres awareness-aktiviteter rettet mod medarbejdere, hvor der informeres om risici, hen-

sigtsmæssig adfærd og pligt til rapportering af hændelser 
 
Tekniske kontroller 
• Der implementeres anti-malwarescanning af ind- og udgående e-post. Værktøjet bør have signaturer til 

at genkende phishing-beskeder 
 

 
 

 
Eksterne får adgang ved transmission af data over åbne netværk 

E-mails eller transaktioner, der transmitteres over åbne netværk, kan opsnappes af uautoriserede personer 
på nettet. Alternativt kan uvedkommende eksempelvis få adgang til indholdet i en e-mail, hvis e-mail-
adressen indtastes forkert og dermed sendes til forkert modtager. 
 
Egnede kontroller 
• Der bør etableres formelle politikker og procedurer til sikring af dataudveksling på tværs af kommunika-

tionskanaler  
• Der bør indgås aftaler med eksterne parter om udveksling af personoplysninger  
• Der skal implementeres krypteringsværktøjer til beskyttelse af e-mails med følsomme personoplysninger 

 
Tekniske kontroller 
Til sikring mod uvedkommendes adgang til data i forbindelse med opbevaring eller transport af personføl-
somt data: 
• Kryptering af e-mail  
• Kryptering af dokumenter 
• Kryptering af transaktioner 
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Eksterne får adgang via hacking/cracking 

En udefrakommende person bryder ind i et it-system, der ikke umiddelbart er offentligt tilgængeligt. Efter at 
være kommet ind i systemet kan personen handle ud fra de privilegier, som vedkommende har tiltvunget sig 
og bryde oplysningernes fortrolighed eller ændre eller slette oplysningerne. 
 
Egnede kontroller 
• Der implementeres firewalls til sikring af netværksperimeteren 
• Netværket bør segmenteres, således at systemer med personoplysninger ikke er direkte eksponeret for 

alle på netværket 
• Der udarbejdes en formel backup strategi/politik i forhold til de fortrolige og personlige oplysninger, der 

indgår i projektet  
• Der tages backup af kritiske data og software, der indgår i projektet  
• Backup testes regelmæssigt i henhold til den vedtagne backuppolitik 

 

 
 

 
Eksterne får adgang via logisk adgang 

En ekstern person tiltvinger sig uautoriseret adgang til myndighedens it-systemer eller it-udstyr. 
 
Egnede kontroller 
• Der udarbejdes og implementeres en procedure for tildeling af adgangsrettigheder til applikationen, som 

matcher organisationens sikkerhedskrav til adgang 
• Der udarbejdes og implementeres en procedure for adgangskontrol til applikationen, der understøtter 

projektet 
• Tildeling af passwords kontrolleres gennem en formel styringsproces 
• Der etableres en formel procedure for brugeroprettelse og brugernedlæggelse med henblik på tildeling 

eller tilbagekaldelse af adgang til alle på den pågældende applikation 
• Der implementeres en periodisk revision af adgangsrettighederne 

 
Tekniske kontroller 
• Alle brugere tildeles et unikt bruger-id 
• Det vurderes, hvor mange og hvilke autentifikationsværktøjer, der skal benyttes til at dokumentere den 

angivne brugeridentifikation 
• Der implementeres en automatisk begrænsning i forbindelsestiden, såfremt applikationen er særlig kri-

tisk 
• Der implementeres automatisk timeout 

 

 
Trusler relateret til eksterne databehandlere og tredjeparter 
Når projektet benytter sig af eksterne databehandlere, vil der opstå en række trusler i forbin-
delse med, at den dataansvarlige overlader dele af udførelsen af ansvaret for sikkerheden til 
databehandleren. Databehandleren bør derfor styres og kontrolleres på bedst mulig vis. 
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Eksterne databehandlere har ikke tilstrækkeligt internt og eksternt sikkerhedsniveau 

Hvis de databehandlere, der benyttes i projektet ikke har det rette interne og eksterne sikkerhedsniveau, vil 
det øge risikoen for, at ovenstående interne trusler indtræder hos databehandleren  
 
Mangelfuldt sikkerhedsniveau kan skyldes uvidenhed mht. relevante risici og krav til sikkerheden eller 
manglende efterlevelse af de krav, der er stillet. 
 
Egnede kontroller 
• Der udarbejdes fyldestgørende kontrakter med eksterne databehandlere 
• Forud for indgåelse af databehandleraftale skal de sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med kontrakt-

forholdet identificeres 
• Det skal tydeligt fremgå af databehandleraftalen, hvilke sikkerhedsmæssige krav der stilles til databe-

handleren 
• Det skal fremgå af databehandleraftalen, at de regler for databehandling, der fremgår af sikkerhedsbe-

kendtgørelsen, ligeledes gælder for databehandleren 
• Såfremt databehandleren er etableret i udlandet, skal det fremgå af aftalen, at de regler om sikkerheds-

foranstaltninger, som er fastsat i den medlemsstat, som databehandleren er etableret i, gælder for data-
behandlingen 

• Det skal være muligt regelmæssigt at føre kontrol med, at databehandleren overholder de regler for in-
formationssikkerhed, som denne er underlagt 

 

 
 

 
Videregivelse til tredjeparter sker på ulovligt grundlag 

Eventuel videregivelse af persondata til tredjeparter i forbindelse med implementering eller drift af projektet 
sker på et ulovligt grundlag.  
 
Kredsen af personer, der potentielt kan få adgang til persondata i forbindelse med implementering eller drift 
af projektet, begrænses ikke. 
 
Egnede kontroller 
• Videregivelse af persondata til tredjeparter skal være baseret på et udtrykkeligt 
• Specifikt samtykke fra datasubjektet 
• Videregivelse af persondata til tredjeparter skal i mangel af samtykke være baseret på en udtrykkelig 

hjemmel i lovgivningen 
• Videregivelse af persondata til tredjeparter skal være baseret på en fyldestgørende skriftlig aftale  
• Det skal fremgå af aftalen for videregivelse af persondata, hvilke krav til sikringsforanstaltninger, der 

skal implementeres hos tredjeparten forud for og efter videregivelsen 
• Det skal vurderes, om videregivelsen kræver en anmeldelse til Datatilsynet 
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9.3 Trusler knyttet til relationer til datasubjektet 
Tilliden til brug af offentlige it-løsninger er afgørende, og det skal derfor være gennemskueligt 
for datasubjektet, hvad formålet er med en behandling, hvilke oplysninger, der behandles, 
hvornår oplysninger slettes mm. 
 
 

 
Datasubjektet bliver ikke tilstrækkeligt oplyst om behandlingen 

Hvis datasubjektet ikke har kendskab til behandlingen eller formålet med den, er det ikke muligt at udnytte 
rettighederne til at korrigere eller gøre indsigelser mod en eventuel usaglig, urigtig, uønsket eller ulovlig be-
handling af oplysninger.  
 
Denne trussel relaterer sig til  
• Manglende oplysning ved indsamlingstidspunktet 
• Manglende oplysning ved behandling til nyt formål  
• Manglende eller utilstrækkelig respons på datasubjektets egen forespørgsel om oplysninger, der be-

handles om vedkommende 
 

Egnede kontroller 
• Der udarbejdes og implementeres retningslinjer/processer for oplysning om formålet med databehand-

lingen, og dette sker ved dataindsamlingstidspunktet  
• Kommunikationen om formålet skal være let forståelig og skal ske i en passende kommunikationsform   
• Der udarbejdes retningslinjer for håndtering af datasubjektets anmodninger om indsigt 
• Det gøres teknisk muligt at producere et samlet udtræk over alle de personoplysninger, der behandles 

for en given person af en bestemt myndighed 
• Der skal være et beredskab til håndtering af koordineret eller systematisk misbrug af retten til indsigt 

 

 
 

 
Datasubjektet forstår ikke formålet med behandlingen 

Hvis datasubjektet ikke informeres på passende vis om formålet med behandlingen, forringer det mulighe-
den for at overskue databehandlingen og dermed udnytte rettighederne til indsigt, klage, rettelse og slet-
ning.  
 
Manglende forståelse af behandlingen kan medføre tab af tillid til de offentlige it-løsninger. 
 
Egnede kontroller 
• Kommunikationen om formålet skal være let forståelig og skal ske i en passende kommunikationsform  
• Der udarbejdes handlingsplan for awareness rettet mod borgerne for at øge tilliden og forståelsen af 

den databehandling, der foregår 
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10. Det videre forløb 
 
 
Efter at have gennemført konsekvensvurderingen har projektlederen således en vurdering af 
konsekvenserne for henholdsvis datasubjektet og den dataansvarlige.  
 
Konsekvensvurderingerne bør samles i en rapport, hvor der etableres et overblik over det 
samlede billede. Rapporten bør først og fremmest være kvalitativ, da det er argumentationen 
og systematikken, mere end den formelle scoring af vurderingskriterierne, der giver værdi i 
det fremadrettede arbejde. 
 
Rapportens konklusioner skal anvise relevante sikkerhedsforanstaltninger og opfølgnings-
punkter med input til kravspecifikation samt eventuelle ændringer i projektet. 
 
I den fællesstatslige it-projektmodel anbefales det, at risikovurderingen munder ud i en sam-
let risikovurdering af projektet – i enten normal eller høj risiko. Konsekvensvurderingen for 
privatlivet indgår i den samlede risikovurdering, og projektlederen vil derfor skulle lave en fag-
lig vurdering af, om privatlivsdelen primært bidrager til den ene eller den anden risikokategori. 
 
Er risikoen normal, kan projektet iværksættes som beskrevet og med de kontroller, som bl.a. 
trusselsvurderingen har peget på. 
 
Er risikoen høj, arbejdes der videre med at nedsætte risiciene i form af fx etablering af kom-
penserede kontroller, ændring i design eller ændringer i projektet. 
 
Konsekvensvurderingen for privatlivet for et projekt vil ændre sig undervejs i projektets levetid 
og i forbindelse med implementeringen. Det er derfor driftslederens ansvar at arbejde aktivt 
med konsekvensvurderingen af projektet og periodisk vurdere, om der er forhold som har 
ændret sig og derfor har en betydning for den samlede konsekvensvurdering. 
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