
fordi vedligehold er mennesker

”Vedligehold” er en del af informationssikkerhe-
den
Gennem en række spørgmålsrunder, vil deltagerne 
aktivt arbejde med egen virksomhed. Vi vil guide jer 
gennem emnet informationssikkerhed, og specielt 
se nærmere på persondataloven og hvorfor det også 
berører vedligehold.

Hvad er dit udbytte af dagen?
•  Kendskab til begrebet informationssikkerhed
•  Kendskab til begrebet personfølsommeoplysnin-

ger.
•  Gode råd om IT-sikkerhedsinitativer.
•  Forslag til hvad I kan/bør gøre nu.

Arrangementet afholdes i samarbejde med
sure’it aps, Uvildig IT-rådgivning der betaler sig…
se mere på www.sureit.dk

Tid og sted
Tirsdag 31. oktober 2017
kl. 13.00 til 16.30

DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Pris og tilmelding
Gratis for medlemmer af DDV.
500 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding på www.ddv.org

Ønsker du medlemskab eller har spørgsmål til 
DDV,  er du meget velkommen til at kontakte
sekretariatet.

Du finder kontaktoplysninger på www.ddv.org.

Invitation
Temamøde 31. oktober 2017

INFORMATIONSSIKKERHED
- BERØRER DET VEDLIGEHOLD?

25. maj 2018 vil den nye EU persondataforordning træde i kraft, og her skærpes 
kravene yderligere til datasikkerheden. Overholder man ikke disse krav, venter 
der store bøder, helt op til 4% af en virksomheds omsætning.

Men berører det vedligehold?



Tjekliste

fordi vedligehold er mennesker

– overholder du persondataloven? 

1.  Har virksomheden retningslinjer for hvordan personaleoplysninger i personaleadmi-
nistration håndteres?

2.  Har virksomheden en oversigt, som viser hvilke personer, der har adgang til persona-
leoplysningerne og administrative muligheder (roller og ansvar)?

3. Instruerer virksomheden medarbejdere, som håndterer personaleoplysninger i, hvor-
dan disse oplysninger må håndteres, og hvordan de skal beskytte oplysningerne?

4.  Opbevarer virksomheden personaleoplysninger på papir aflåst, når de ikke er i brug?

5.  Anvender virksomheden adgangskode for at få adgang til pc’er med personoplysnin-
ger? Og foretager virksomheden kontrol af de tildelte adgangskoder?

6.  Registrerer virksomheden, hvis der er forgæves forsøg på at få adgangskoder til it-sy-
stemer med følsomme personaleoplysninger?

7.  Er USB-nøgler eller andre bærbare datamedier, som lagrer personaleoplysninger, 
beskyttet med f.eks. adgangskode og kryptering eller opbevaret aflåst?

8.  Har computere, som benyttes til personoplysninger og som er koblet på internettet, 
firewall og viruskontrol installeret?

9.  Anvender virksomheden kryptering på hjemmesideformularer, hvor følsomme perso-
naleoplysninger og personnummer kan indtastes og fremsendes?

10.  Anvender virksomheden kryptering, hvis der sendes e-mails med følsomme persona-
leoplysninger?

11.  Har virksomheden arbejdsgange, som sikrer, at personaleoplysninger ikke kommer til 
uvedkommendes kendskab ved f.eks. reparationer, salg og kassering af IT-udstyr?

12.  Indgår virksomheden skriftlige dataaftaler, når der benyttes en eller flere eksterne 
databehandlere.

Deltag i arrangementet 31. oktober og bliv klogere på 
hvor jeres virksomhed står.


