
Beredskab ved it-sikkerhedsbrud 
i Assens Kommune 



Hovsa: Assens Kommune sendte fortrolig mail ud med 751 cpr-

numre til den forkerte 

 

VELKOMMEN PÅ FORSIDEN 



Hvad gør man, hvis man bliver opmærksom på et sikkerhedsbrud, hvor 

en borger er involveret ?  

 

Kravene til korrekt håndtering findes i Databeskyttelsesforordningen.  

DPO’en hjælper dig til at gøre det rigtigt, så tag kontakt så tidligt som muligt. 

Vi har 72 timer til behandle hændelsen. 

 

Den der opdager et sikkerhedsbrud, kontakter omgående:  

 DPO tlf.: 6474 xxxx 

 Kommunikation tlf.: 6474 xxxx 

 Byrådssekretariatet.: 6474 xxxx 

ISO 27002: En organisation bør sikre at: 

a) en passende ledelsesstruktur er på plads, for at organisationen kan forberede sig på, afbøde og reagere på en ødelæggende 

hændelse ved hjælp af medarbejdere med den nødvendige bemyndigelse, erfaring og kompetence 

 

b) Der udpeges beredskabspersonale med nødvendigt ansvar, bemyndigelse og kompetence til at håndtere et sikkerhedsbrud 

og opretholde informationssikkerheden 

 

c) der udarbejdes beredskabsplaner…. 



Kommunikationsafdelingen i de tilfælde, hvor det vurderes, at pressen kunne 

være interesseret: 

 udarbejder en pressestrategi i samarbejde med den ansvarlige afdeling 

  
Kommunikationsafdelingen, hvis der er tale om offentliggørelse på assens.dk: 

 

 fjerner hurtigst muligt oplysningerne fra assens.dk  

 undersøger, om oplysningerne er blevet cachet af de store søgemaskiner  

 anmoder i givet fald søgemaskinerne om at slette oplysningerne fra cachen  



  
Byrådssekretariatet:  

 rådgiver om de juridiske aspekter af den konkrete hændelse.  

  

DPO:  

 rådgiver i håndtering af sagen 

 underretter datatilsynet om hændelsen, evt. i dialog med Byrådssekretariatet.  
 underretter Folkeregisteret, med henblik på registrering af hændelsen på 

borgerens cpr-nummer.  

 Sørge for journalisering af sagsforløbet i Acadre mhp. dokumentation 

ISO 27002: Overensstemmelse 

Alle relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav samt organisationens metode til overholdelse af disse krav bør være klart 

identificeret, dokumenteret og opdateret for hvert informationssystem og organisationen 



  

It-afdelingen: 

 Er behjælpelig med evt. opklaring af hændelsesforløbet, ud fra logs m.m. 

  

Den afdeling, der er ansvarlig for hændelsen:  

 Stopper ulykken, hvis det er muligt 

 Underretter de berørte borgere om hændelsen, efter dialog med DPO og evt. Byråds 

sekretariatet. Først ved en telefonopringning og derefter ved brev 

  

Orienteringen til borgeren skal som minimum: 

 ske uden unødig forsinkelse 

 ske i et klart og forståeligt sprog 

 beskrive karakteren af bruddet 

 beskrive kategorien af oplysninger, der er kompromitteret 

 beskrive sandsynlige konsekvenser af bruddet 

 beskrive hvad vi har gjort for at begrænse skaden 

 indeholde kontaktoplysninger på chef for området eller DPO, for yderligere oplysninger 

 

Eksempel på brev, som overholder formkrav, kan rekvireres hos DPO 



 

 

 

 

 

      at sige undskyld…………… 


