
Workshop om teatrenes arbejde med persondataforordningen



It-sikkerhed

•Persondataforordning

•360 graders gennemgang

•Gennemgang af teknisk it-sikkerhed

•Sårbarhedsanalyse og scanninger

•Organisatorisk it-sikkerhed – ISO27001



Agenda

•9 – 11: Grundelementerne i persondataforordningen

•11-12: Datastrømsanalyse, behandlingsaktiviteter, risikovurderinger

•12-13: Frokost

•13-15: Dokumentationsarbejde - og diverse spørgsmål



Quiz

Når en publikummer køber en billet hos billetoperatøren (f.eks. 
billetten) er operatøren så dataansvarlig, databehandler eller hverken 
dataansvarlig eller databehandler?

•Ved ikke

•Billetoperatøren er dataansvarlig 

•Billetoperatøren er databehandler

•Billetoperatøren er hverken dataansvarlig eller databehandler



Persondataforordningen

•EU lovgivning

•Persondataloven++

•Bøder op til 20 millioner euro eller 4% af globale 
omsætning

•Giver borgerne nye rettigheder

•Giver virksomheder og organisationer nye 
muligheder og udfordringer



Hvem og hvad vedrører loven?

Skostørrelse

Navn

Fødseldato

Foto

Telefonnummer

Brugernavn

Politisk overbevisning

Køn

Adresse

Race

E-mail

Ip-adresse

Race

Seksuel orientering

Medlemskab af en 
organisation

Log på webserver

Mac-adresse

Løn

Helbred

Videoovervågning

Religion

Biometri

Genetik

Bankkontonummer

Sociale problemer

Initialer

Straffeattest

Karakterer (udd)

Fritidsinterresser

GPS

Kreditkortnummer

Nummerplade

Ægteskabelig status

Alder

Stilling

Straffedomme og 
lovovertrædelser

Fagforeningstilhørsf
orhold

Pasnummer

CPR



Almindelig personoplysninger

•Alle oplysninger der kan 
henføres til en person, 
eksempelvis:

•Kontaktoplysninger, 
Bankoplysninger osv.

Særlige kategorier

•Race og etnicitet

•Seksuel orientering og 
præferencer

•Religion

•Helbred

•Genetisk eller biometriske data 
med henblik på identifikation

•Religiøs/Politisk/Filosofisk 
overbevisning

•Fagforeningstilhørsforhold

OBS:Strafferetsoplysninger, 

CPR og evt. andre oplysninger 

meget følsomt.



Artikel 5

•Personoplysninger skal behandles… lovligt, rimeligt og gennemsigtigt

•Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål…

•Dataminimering

•Korrekthed

•Begrænset længde for opbevaring (behandling)

•Passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

•Du skal kunne dokumentere ovenstående



Lovhjemmel - man må kun registrere hvis:

•loven siger du skal, 

•du har kontrakt/aftale med den registrerede 
(kundeforhold/medlemskab),

•den registrerede har givet samtykke,

•hvis det gælder liv og død for den registrerede eller

•behandling nødvendig for at forfølge en legitim interesse –
dog går den registreredes interesser forud



Dataansvarlig



Dataansvarlig

Den der bestemmer 
hvad der sker med data



Databehandlere

Individ Dataansvarlig Databehandler Databehandler

Databehandler

Datatilsyn



Brug af leverandører på teater – Scenarie 1

Publikum
Teater

(dataansvarlig)

Billetoperatør

(databehandler)
It-hosting

It leverandør

Datatilsyn

It-hosting

Hvis billetoperatør acceptere at de ikke ejer data og at 

de ikke må bruge data til andet end det som ligger 

indenfor den opgave, som der på forhånd er aftalt med 

teatrene (instruksen). Publikum handler med teatret, når 

billetten købes oplyses at det er teatret der er 

dataansvarlig



Brug af leverandører på teater – Scenarie 2

Publikum Billetoperatør Teater It-hosting

It leverandør

Datatilsyn

It-hosting

Hvis teatret acceptere at de IKKE ejer data og at de 

IKKE må bruge data til andet end det som ligger 

indenfor den opgave, som der på forhånd er aftalt med 

billetoperatøren (instruksen). Publikum handler med 

teatret, når billetten købes oplyses at det er teatret der 

er dataansvarlig



Brug af leverandører på teater – Scenarie 
3+4

Publikum Billetoperatør Billetoperatør It-hosting

It leverandør

Datatilsyn

It-hosting

Teater

Forudgående høring hos 

datatilsynet.





Overførsel til tredjelande…

✓EØS lande

✓Eu’s + liste

✓Bindende virksomhedsregler

✓EU-US Privacy shield ordningen

🛈Der skal altid være en

databehandleraftale



PAUSE



En pragmatisk tilgang

•Datastrømsanalyse
•Arbejdsgange. Hvem, hvad, hvor, hvor længe og gives data videre?

•Liste over systemer (informationsaktiver)

•Trusselsvurdering

•Lovhjemmel, hvad giver dig ret til at registrere? 

•Samtykkeerklæringer 

•Databehandleraftaler

•Politikker og instruktioner til personalet

•Proces for henvendelser



En pragmatisk tilgang - fortsat

•DPIA – Konsekvensanalyser (Kun få)

•Fortegnelser over behandlingsaktiviteter (Kun få)



Teknisk it-sikkerhed

Følsomme oplysninger I e-mail?

Sikker e-mail? Hvordan gør man? (Bluewhale, Virk.dk, Spørg
kommunen, Sikre formularer på hjemmesiden osv.)

Funktionsadskillelse – adgangskoder og adgangsrettigheder

Kryptering: Hvornår og hvordan?

Backup

Beskyttelse af maskiner og netværk – antivirus, firewall osv.

Hvad med stjålne eller glemte enheder (mobil/bærbar/tablet)?

Spørg I øvrigt din it-rådgiver!

https://bluewhale.dk/en/
https://hjaelp.virk.dk/digital-post/digital-post


Organisatorisk sikkerhed

Internt

•Ansættelseskontrakter

•Interne politiker (F.eks. informationssikkerhedspolitik)

•Interne retningslinjer (F.eks. informationssikkerhedshåndbog)

Eksternt

•Databehandleraftaler

•Andre kontrakter (F.eks. NDA – fortrolighedsaftale)

•Audit eller revision



Skabeloner…

•Datanalyse - Forretningsgangsbeskrivelse.docx

•Datanalyse - Skema over behandlingsområder - forklaring.docx

•Dataanalyse - Skema over behandlingsområder.xlsx

Datanalyse - Forretningsgangsbeskrivelse.docx
Datanalyse - Skema over behandlingsområder - forklaring.docx
Dataanalyse - Skema over behandlingsområder.xlsx

