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1. Trygdarbrot
1.1

Hvat er eitt trygdarbrot?
Fyri at kunna handfara eitt trygdarbrot skalt tú sum dátuábyrgdari fyrst og fremst vita,
hvat eitt trygdarbrot er.
Í viðmerkingunum til dátuverndarlógina verður eitt trygdarbrot lýst á hendan hátt:
Brot á trygdina, sum førir við sær, at persónupplýsingar av tilvild ella ólógliga verða
burturbeindar, burturmistar, broyttar, óheimilað givnar víðari ella at atgongd
verður givin til persónupplýsingar, sum eru sendar, goymdar ella á annan hátt
viðgjørdar.

1.2

Sløg av trygdarbrotum
Eitt trygdarbrot kann t.d. henda, tá KT-útgerð ikki er nøktandi tryggjað, sum ger, at
óviðkomandi fáa atgongd til upplýsingar (t.d. um onkur brýtur inná KT-skipanina). Eitt
trygdarbrot kann eisini henda, tá dátuábyrgdarin sjálvur viðgerð persónupplýsingarnar,
t.d. um dátuábyrgdarin uttan heimild víðarigevur upplýsingar ella broytir upplýsingar.
Eitt annað dømi um trygdarbrot er, tá dátuábyrgdarin ótilætlað ikki hevur atgongd til
persónupplýsingarnar ella kemur til at strika tær.
Dømi um trygdarbrot:

•

Onnur enn tey, sum eru heimilað av dátuábyrgdaranum at hava atgongd til
persónupplýsingarnar, fáa atgongd

•

Starvsfólk hjá dátuábyrgdaranum broytir ella strikar persónupplýsingarnar av
misgáum

•

Starvsfólk hjá dátuábyrgdaranum gevur við vilja ella av óvart persónupplýsingar
um ein kunda víðari til ein annan kunda

•

Servarin hjá dátuábyrgdaranum verður álopin av teldusníki, sum fær atgongd
til persónupplýsingar
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•

Eitt brot á servaranum ger, at óviðkomandi fáa atgongd til persónsupplýsingar,
t.d. kundaskrá, upplýsingar um P-tøl, kreditupplýsingar ella líknandi

•

Manglandi brongling á heimasíðuni ger, at óviðkomandi fáa beinleiðis atgongd
til persónsupplýsingar hjá kundunum

1.3

Møguligar avleiðingar av einum broti á dátuverndina
Um eitt trygdarbrot ikki verður handfarið stundisliga og á ein hóskandi hátt, er vandi
fyri, at brotið skaðar skrásetta. Dømi um skaða fyri skrásetta eru:

•

Fysiskur, materiellur ella immateriellur skaði

•

Skrásetti missir ræði á persónsupplýsingum

•

Mist rættindi

•

Missmunur

•

Skaði á umdømi

•

Samleikastuldur ella svik

•

Fíggjarligur missur

•

Miss av trúnaði á upplýsingum, sum eru fevndar av tagnarskyldu

•

Aðrar munandi økonomiskar ella sosialar avleiðingar
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2. Fráboðan til Dátueftirlitið
2.1

Hvussu skal Dátueftirlitið fráboðast?
Tá ein dátuábyrgdari skal fráboða eitt trygdarbrot til Dátueftirlitið, skal hann útfylla
skjalið “Skabelón til fráboðan av trygdarbroti”. Skjalið liggur á heimasíðuni hjá
Dátueftirlitinum, www.dat.fo. Útfylt skjal skal síðan sendast til Dátueftirlitið á
teldupostadressuna dat@dat.fo.

2.2

Hvørji trygdarbrot skulu fráboðast Dátueftirlitinum?
Í útgangsstøðinum skulu øll trygdarbrot fráboðast Dátueftirlitinum.
Trygdarbrot skulu tó ikki fráboðast Dátueftirlitinum, um tað er ósannlíkt, at brotið
hevur við sær ein váða fyri rættindi hjá skrásetta. Tað merkir, um brotið hevur nakrar
avleiðingar við sær fyri tann skrásetta.
Ein váði fyri rættindini ella frælsisrættindini hjá einum likamligum persóni fevnir
millum annað um missmun, samleikastuldur ella -svik, fíggjarligan miss, skaða á
umdømi, miss av trúnaði á upplýsingum sum eru undir tagnarskyldu, ella ein og
hvønn annan munandi fíggjarligan ella sosialan bága fyri tann skrásetta.

Verður eitt trygdarbrot ikki fráboðað Dátueftirlitinum, kann tað hava við sær, at
Dátueftirlitið gevur dátuábyrgdaranum ein átalu ella eini boð. Umstøðurnar í málinum
kunnu eisini hava við sær, at dátuábyrgdarin verður revsaður við sekt fyri ikki at halda
dátuverndarlógina.
So skjótt dátuábyrgdarin blívur varugur við trygdarbrotið, skal hann beinanvegin meta
um, um líkindi eru fyri, at brotið hevur nakrar avleiðingar við sær fyri rættindi hjá
skrásetta. Dátuábyrgdarin skal gera eina ítøkiliga meting av avleiðingunum av
trygdarbrotinum.
Viðurskifti, sum altíð skulu vera ein partur av metingini hjá dátuábyrgdaranum av, um
trygdarbrotið hevur við sær avleiðingar fyri skrásetta eru:
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•

Slag av trygdarbroti, undir hesum um upplýsingar eru burtur, um talan er um
brot á trúnað ella rættindi

2.2.1

•

Slag av upplýsingum og vavi

•

Vandin fyri, at tann skrásetti kann eyðmerkjast

•

Hvørjar avleiðingar brotið kann hava fyri tann skrásetta

•

Um brotið fevnir um børn ella fólk, sum eru serliga útsett

•

Tal av persónum, sum eru rakt av trygdarbrotinum

Slag av broti
Hvørja avleiðing eitt trygdarbrot kann hava fyri tey skrásettu, sum eru rakt av brotinum,
veldst um, hvat fyri slag av trygdarbroti talan er um. Eitt trygdarbrot sum ger, at
atgongd ikki longur er til persónupplýsingarnar hevur við sær nakrar heilt aðrar
avleiðingar,

enn

um

trygdarbrotið

ger,

at

persónupplýsingar

verða

almannakunngjørdar.

2.2.2

Slag og vavi av upplýsingum
Hvat fyri slag av upplýsingum trygdarbrotið fevnir um, kann eisini hava týdning fyri
metingina hjá dátuábyrgdaranum. Er talan um viðkvæmar persónsupplýsingar, er størri
vandi fyri, at trygdarbrotið fær avleiðingar fyri skrásetta. Eru upplýsingar av óvart
almannakunngjørdar um, at tann skrásetti hevur framt brotsverk, hevur eina stóra
skuld ella hevur onkra sjúku, kann hetta hava við sær negativar avleiðingar fyri tann
skrásetta. Øðrvísi er, um tað er teldupostadressan ella CV hjá viðkomandi, sum av óvart
verður almannakunngjørt.
Tað er týdningarmikið at leggja sær í geyma, at allar umstøðurnar kring eitt trygdarbrot
skulu takast við í metingina. Ein almannakunngering av bústaðarupplýsingum vil vanliga
ikki hava negativa avleiðing fyri skrásetta. Øðrvísi er, um bústaðurin avdúkar, at
viðkomandi býr á einum bústovni fyri fólk, sum eru til avvenjing ella eru heimleys, ella
um viðkomandi hevur fjaldan bústað. Í hesum føri kann tað hava stórar avleiðingar fyri
skrásetta, um hansara bústaðarupplýsingar verða almannakunngjørdar.
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Vavið av brotinum, undir hesum hvussu nógvar persónupplýsingar brotið fevnir um,
kann

eisini

hava

týdning.

Ein

almannakunngering

av

fáum

viðkvæmum

persónsupplýsingum kann valda stóran skaða. Á sama hátt kann tað fáa stórar
avleiðingar

fyri

skrásetta,

um

nógvar

upplýsingar

um

viðkomandi

eru

almannakunngjørdar, sum tilsamans kunnu avdúka upplýsingar um skrásetta, sum
skrásetti helst vil halda loyniligar.

2.2.3

Møguleikin fyri at eyðmerkja persónar
Tað hevur eisini týdning fyri metingina, um tað er gjørligt at eyðmerkja persónar út frá
upplýsingunum, sum eru fevndar av trygdarbrotinum, ella um tað er møguligt at seta
upplýsingarnar saman við øðrum upplýsingum og á tann hátt kunna eyðmerkja
skrásetta.
Her hevur tað týdning, um dátuábyrgdarin hevur vart upplýsingarnar við til dømis at
brúka brongling ella dulnevning. Hevur dátuábyrgdarin bronglað ella dulnevnt
upplýsingarnar, er tað ikki møguligt at eyðmerkja skrásetta beinleiðis. Hetta er tó treyta
av effektivari brongling ella dulnevning.

2.2.4

Avleiðingin fyri tann skrásetta
Undir pkt. 1.3 omanfyri eru nevnd nøkur dømi um avleiðingar, sum eitt trygdarbrot
kann hava fyri tann skrásetta.
Harafturat kann eitt brot, sum avdúkar upplýsingar um serliga viðbreknar ella útsettar
persónar, hava størri avleiðingar við sær. Sama ger seg galdandi, um talan er um
upplýsingar um børn.
Eru persónsupplýsingar endaðar hjá brotsfólki, og vandi er fyri, at upplýsingarnar verða
brúktar kriminelt, hevur hetta stóran týdning fyri metingina.
Eru upplýsingarnar endaðar hjá skeivum móttakara, sum dátuábyrgdarin tó hevur stórt
álit á, og dátuábyrgdarin vantar, at viðkomandi letur allar upplýsingarnar aftur ella
strikar tær, kann hetta hava við sær, at dátuábyrgdarin í metingini kemur fram til, at
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trygdarbrotið ongar avleiðingar hevur, og at tað tískil ikki er neyðugt at fráboða
trygdarbrotið til Dátueftirlitið. Dátuábyrgdarin eigur í hesum føri at tryggja sær
skjalfesting fyri, at móttakarin ikki longur hevur ræði á persónupplýsingunum.
Sum útgangsstøði er avleiðingin av einum trygdarbroti størri, um trygdarbrotið varar í
eitt longri tíðarskeið, ella um trygdarbrotið er varandi, og tað ikki uttan víðari kann fáast
í

rættlag

aftur

av

dátuábyrgdaranum

ella

skrásetta

sjálvum.

Um

t.d.

gjaldskortupplýsingar verða almannakunngjørdar á internetinum, er tað møguligt at
avmarka skaðan við at sperra gjaldskortið. Eru tað hinvegin upplýsingar, sum kunnu
skaða æruna ella trúvirði hjá skrásetta, kann lekin av persónupplýsingum hava stórar
avleiðingar fyri skrásetta. Avleiðingar, sum ikki uttan víðari kunnu fáast í rættlag aftur.

2.2.5

Serligar umstøður hjá skrásetta
Tað kann hava týdning fyri metingina, um talan er um upplýsingar um børn ella aðrar
sárbærar persónar.
Tað kunnu eisini vera aðrar serligar umstøður hjá viðkomandi, sum kunnu blíva
ávirkaðar av einum trygdarbroti. Eitt dømi um hetta er, um bústaður ella
samskiftisupplýsingar verða avdúkaðar hjá alment kendum fólki, hjá fólki, sum hava
fjaldan bústað ella fólki, sum búgva á serligum bústovni.

2.2.6

Mongd av persónum sum eru fevndir av brotinum
Í høvuðsheitinum vil týdningurin av einum trygdarbroti økjast, um tað eru nógv
skrásett, sum eru rakt av brotinum. Hetta merkir tó ikki, at ein leki av upplýsingum um
ein einkultan persón ella nakrar fáar persónar ikki eisini kann hava við sær álvarsamar
avleiðingar.

2.3

Tíðspunkt fyri fráboðan
Um tað er sannlíkt, at trygdarbrotið hevur ein váða við sær fyri rættindi hjá skrásetta,
skal dátuábyrgdarin fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið uttan óneyðugt drál og um
gjørligt innan 72 tímar eftir, at dátuábyrgdarin er vorðin kunnugur við brotið. Verður
trygdarbrotið ikki fráboðað innan 72 tímar, skal ein grundgeving fyri hesum fylgja við.
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2.3.1

Kunnugur við brotið
Dátuábyrgdarin hevur skyldu til at fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið, tá
dátuábyrgdarin er vorðin kunnugur við, at eitt trygdarbrot er farið fram.
Hevur dátuábyrgdarin einans ein illgruna um, at eitt trygdarbrot er farið fram, hevur
hann ikki skyldu at fráboða tað til Dátueftirlitið.
Um dátuábyrgdarin hevur illgrunað um brot, eigur dátuábyrgdarin altíð at kanna málið
nærri. Ein illgruni um trygdarbrot kann eisini vera eitt gott høvi til at kanna, um trygdin
rundan um viðgerðina av persónsupplýsingum er hóskandi.

2.3.2

Uttan óneyðugt drál og innan 72 tímar um tað er møguligt
Fráboðanin um trygdarbrot skal latast Dátueftirlitinum uttan óneyðugt drál og um
møguligt innan 72 tímar eftir at brotið er farið fram.
Dátuábyrgdarin hevur skyldu til at fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið uttan
óneyðugt drál. Hevur dátuábyrgdarin møguleika fyri at fráboða trygdarbrotið 3 tímar
eftir at brotið er hent, er ongin orsøk til at bíða í 72 tímar við at fráboða trygdarbrotið.
Tá Dátueftirlitið skal meta, um fráboðanin er komin fram uttan óneyðugt drál verður
atlit serliga tikið til slagið og álvaran av trygdarbrotinum og hvørja avleiðing og skaða
brotið kann hava fyri skrásetta.
Er talan um eitt álvarsamt trygdarbrot, sum ikki er steðgað og vandi tískil er fyri, at fleiri
persónupplýsingar verða avdúkaðar, kann ein fráboðan eftir, at freistin er farin
grundgevast, um orsøkin er, at dátuábyrgdarin hevur roynt at steðga brotinum.
Eru persónupplýsingarnar endaðar hjá brotsfólki, sum ætla at brúka upplýsingarnar í
brotsverkum, kann ov sein fráboðan grundgevast, um orsøkin er, at dátuábyrgdarin
hevur roynt at steðga brotinum, t.d. við at vera í dialog við løgregluna.
Í tíðarfreistini á 72 tímar verða allir klokkutímar taldir við – eisini um dátuábyrgdarin er
blivin varugur við brotið uttan fyri vanliga skrivstovutíð, í vikuskiftinum ella ein heilidag.
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Um dátuábyrgdarin ikki fráboðar brotið innan 72 tímar, skal dátuábyrgdarin grundgeva
fyri orsøkunum, sum gjørdu, at tað ikki var møguligt at fráboða brotið innan 72 tímar.
Grundgevingin skal fylgja við fráboðanini.
Dátuábyrgdarin hevur eisini møguleika fyri at lata upplýsingar um brotið so líðandi til
Dátueftirlitið.

2.4

Hvør skal boða Dátueftirlitinum frá?
Tað er dátuábyrgdarin, sum hevur ábyrgdina av, at trygdarbrotið verður fráboðað til
Dátueftirlitið.
Dátuábyrgdarin eigur at velja eitt ella fleiri starvsfólk í fyritøkuni, sum hava heimild til
at fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið vegna dátuábyrgdaran. Hetta kann t.d. vera
tann persónurin í fyritøkuni, sum handfer trygdarbrotið.
Ein dátuviðgeri kann eisini fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið vegna
dátuábyrgdaran. Hetta er tó treytað av, at dátuviðgerin hevur fingið fullmakt frá
dátuábyrgdaranum, og at hetta framgongur av dátuviðgeraravtaluni, sum er millum
partarnar.
Sjálvt um dátuábyrgdarin hevur givið dátuviðgeranum fullmakt til at fráboða
trygdarbrotið til Dátueftirlitið, er tað dátuábyrgdarin, sum hevur endaligu ábyrgdina av,
at brotið verður fráboðað Dátueftirlitinum, og at hetta verður gjørt rættstundis.

2.5

Hvørjar skyldur hevur dátuviðgerin?
Verður dátuviðgerin varugur við, at eitt trygdarbrot er hent, hevur dátuviðgerin skyldu
til at kunna dátuábyrgdaran um hetta uttan óneyðugt drál.
Talan er um eina treytaleysa skyldu. Dátuviðgerin hevur undir øllum umstøðum skyldu
til at boða dátuábyrgdaranum frá øllum trygdarbrotum. Dátuviðgerin kann ikki
smoyggja sær undan at boða dátuábyrgdaranum frá, um dátuviðgerin sjálvur metir, at
tað er ósannlíkt, at brotið hevur við sær nakran váða fyri rættindi hjá skrásetta.
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Dátuviðgerin eigur eisini at boða dátuábyrgdaranum frá, sjálvt um dátuviðgerin heldur,
at dátuábyrgdarin longu kennir til trygdarbrotið.
Dátuviðgerin skal kunna dátuábyrgdaran um trygdarbrotið uttan óneyðugt drál. Tað er
tó ikki nøkur ítøkilig tíðarfreist fyri nær dátuviðgerin skal kunna dátuábyrgdaran.
Um dátuviðgerin er dátuviðgeri fyri fleiri dátuábyrgdarar, sum allir eru fevndir av
trygdarbrotinum, skal dátuviðgerin boða øllum dátuábyrgdarunum frá hesum einsæris.
Í dátuviðgeraravtaluni millum dátuábyrgdaran og dátuviðgeran skal tað vera ásett, at
dátuviðgerin skal hjálpa dátuábyrgdaranum at tryggja, at t.d. skyldan at fráboða
trygdarbrot til Dátueftirlitið, verður hildin.

2.6

Hvørjum upplýsingum hevur Dátueftirlitið brúk fyri?
Ein fráboðan til Dátueftirlitið um trygdarbrot skal í minsta lagi innihalda:

•

Lýsing av slagi av trygdarbroti, her undir so vítt møguligt sløgini og umleið
hvussu nógv skrásett hetta fevnir um og eisini sløgini og umleið hvussu nógvar
skrásetingar av persónupplýsingum talan er um

•

Navn og samskiftisupplýsingar hja dátuverndarfólkinum ella øðrum
sambindingarliði, har fleiri upplýsingar kunnu fáast til vega

•

Frágreiðing um sannlíkar avleiðingar av trygdarbrotinum

•

Frágreiðing um tey tiltøk, sum dátuábyrgdarin hevur sett í verk ella mælir til fyri
at handfara brotið og, um tað er viðkomandi, tiltøk sum skulu avmarka
møguligar skaðar av brotinum

Upplýsingarnar, sum eru nevndar omanfyri, skulu geva Dátueftirlitinum møguleika at
meta um, um trygdarbrotið er handfarið á ein nøktandi hátt. Dátueftirlitið kann brúka
upplýsingarnar til at meta um, um tey skrásettu skulu kunnast um trygdarbrotið, hevur
dátuábyrgdarin ikki longu gjørt tað. Dátueftirlitið kann eisini brúka upplýsingarnar til at
meta um, um eftirlitið skal brúka heimildirnar í dátuverndarlógini til at avmarka ella
steðga viðgerð av persónsupplýsingum.
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Talan er ikki um ein úttømandi lista yvir upplýsingar, sum Dátueftirlitið skal hava.
Dátuábyrgdarin kann tískil gott geva Dátueftirlitinum fleiri upplýsingar, um
dátuábyrgdarin metir tað vera gagnligt. Hetta kann vera við til at tryggja, at skyldan at
fráboða trygdarbrotið verður hildin. Á sama hátt kann Dátueftirlitið eisini krevja fleiri
upplýsingar frá dátuábyrgdaranum, um hetta verur mett at vera neyðugt í sambandi
við viðgerðina av fráboðanini.
Hevur dátuábyrgdarin ikki møguleika fyri at koma við øllum upplýsingunum, sum í
minsta lagi skulu latast Dátueftirlitinum innan 72 tímar, er hetta ikki ein grundgeving
fyri at víkja frá tí yvirskipaða kravinum, at trygdarbrot skulu fráboðast innan 72 tímar.
Ístaðin skal dátuábyrgdarin geva Dátueftirlitinum so nógvar av upplýsingunum sum
gjørligt, og síðan lata restina av teimum neyðugu upplýsingunum í stigum og uttan
óneyðugt drál.
Orsøkin til, at upplýsingar kunnu latast í stigum er, at tað kann taka tíð at fáa hendur á
øllum teimum neyðugu upplýsingunum. Talan kann t.d. vera um eitt umfatandi
trygdarbrot, sum hevur við sær, at dátuábyrgdarin er noyddur til at seta í verk eina stóra
kanning fyri at finna fram til støddina og møguligar avleiðingar av brotinum. Í tí førinum
er tað betri, at dátuábyrgdarin gevur Dátueftirlitinum so nógvar upplýsingar av teimum
neyðugu sum gjørligt, heldur enn at Dátueftirlitið ongar upplýsingar fær. Hetta gevur
Dátueftirlitinum møguleika fyri at seta møgulig tiltøk í verk.
Kravið er, at dátuábyrgdarin skal lata Dátueftirlitinum so nógvar upplýsingar sum
gjørligt, tá dátuábyrgdarin fráboðar. Dátuábyrgdarin skal tí ikki halda viðkomandi
upplýsingar aftur við tí fyri eyga at lata Dátueftirlitinum allar upplýsingarnar samlaðar
seinni.

2.7

Nær er ikki neyðugt at fráboða?
Eitt trygdarbrot skal ikki fráboðast Dátueftirlitinum, um tað er ósannlíkt, at brotið hevur
við sær ein váða fyri rættindi hjá skrásetta.
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At dátuábyrgdarin kemur fram til, at trygdarbrotið ikki hevur nakra ávirkan á tey
skrásettu, sum eru rakt av brotinum, kann t.d. vera orsakað av teimum trygdartiltøkum,
sum dátuábyrgdarin hevur sett í verk. Orsøkin kann eisini vera, at dátuábyrgdarin hevur
borið seg skjótt at fyri at kunna staðfesta, um persónsupplýsingar eru komnar í skeivar
hendur.
Dátuábyrgdarin hevur próvbyrðuna fyri, at tað eru umstøður sum gera, at tað er
ósannlíkt, at trygdarbrotið hevur nakran váða fyri tey skrásettu, sum eru rakt av
brotinum.

Dømi 1
Á veg heim frá arbeiði, verður taskan hjá starvsfólkaleiðaranum stolin. Í taskuni
liggur millum annað ein eksternur harddiskur. Á harddiskinum eru upplýsingar um
umsøkjarar til eitt starv í fyritøkuni. Fyritøkan hevur tryggjað sær, at harddiskar,
sum verða latnir út til starvsfólkini, eru vardir við einari sterkari brongling, sum ikki
er løtt at bróta hjá onkrum óviðkomandi.

Í døminum omanfyri er bronglingin av harddiskinum eitt trygdartiltak, sum skal verja
persónupplýsingarnar. Dátuábyrgdarin kann tískil koma fram til, at bronglingin av
harddiskinum ger tað ósannlíkt, at trygdarbrotið hevur nakrar avleiðingar fyri
umsøkjararnar (skrásetta). Um dátuábyrgdarin metir, at brotið ikki hevur nakran váða
við sær fyri umsøkjararnar, skal trygdarbrotið ikki fráboðast Dátueftirlitinum.
Dátuábyrgdarin hevur tó skyldu til at skjalfesta trygdarbrotið innanhysis í fyritøkuni. Les
meira um skylduna at skjalfesta trygdarbrot undir pkt. 4 niðanfyri.
Dátuábyrgdarin skal vera varugur við, at váðin kann broytast yvir tíð. T.d. kann tað við
tíðini vísa seg, at bronglingin á harddiskinum ikki er sterk nokk, og at tað er lutfalsliga
lætt at bróta bronglingina. Tað kann eisini koma fyri, at óviðkomandi hava fingið hendur
á lyklinum til bronglingina á harddiskinum tí, at teldusníkar hava brotið seg inn á
teldukervið í fyritøkuni og stolið lykilin.

13/35

Um váðamyndin broytist, og dátuábyrgdarin ikki longur metir, at upplýsingarnar eru
nøktandi vardar, skal dátuábyrgdarin fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið.
Um dátuábyrgdarin hevur handlað skjótt, tá hann varnaðist trygdarbrotið, og ongar
persónsupplýsingar blivu avdúkaðar, kann dátuábyrgdarin eisini koma fram til, at
trygdarbrotið ongar avleiðingar hevur við sær fyri skrásetta.

Dømi 2
Eitt starvsfólk í einari kommunu kemur av óvart til at leggja eina fílu á heimasíðuna
hjá kommununi. Á fíluni eru p-tøl hjá fleiri borgarum í kommununi. Starvsfólkið
gerst beinanvegin varugt við feilin og strikar fíluna av heimasíðuni. Við at hyggja
eftir logginum kunnu KT-fólkini hjá kommununi staðfesta, at ongin hevur vitja
heimasíðuni í tíðarskeiðinum, sum fílan var atkomulig. Kommunan kundi eisini
staðfesta, at einki bendir á, at fílan er blivin kopierað av leitimaskinum, sum t.d.
Google, Bing ella líknandi.
Kommunan staðfesti tí, at møguleikin fyri at óviðkomandi hava fingið hendur á
fíluni er so lítil, at tað er ikki neyðugt at fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið.

Á sama hátt kann hugsast, at eitt trygdarbrot, sum hevur viðført, at persónupplýsingar
eru strikaðar ella broyttar, ikki hevur við sær nakran váða fyri skrásetta, um
dátuábyrgdarin hevur tikið backup av skipanini, sum ger tað møguligt at endurskapa
persónupplýsingarnar uttan nakra avleiðing fyri skrásetta.
Verður

dátuábyrgdarin

raktur

av

streymsliti, og

atgongd

tí

ikki

er

til

kundaupplýsingarnar, vil tað heldur ikki hava við sær, at trygdarbrotið skal fráboðast
Dátueftirlitinum. Hetta er tó treytað av, at tann manglandi atgongdin til
persónsupplýsingar ikki hevur við sær nakrar avleiðing fyri rættindi hjá kundunum
(skrásetta).
Tað er týdningarmikið at undirstrikað, at dátuábyrgdarin skal taka øll viðurskiftini við í
metingini av, um trygdarbrotið hevur nakran váða við sær fyri rættindi hjá skrásetta.

14/35

Dátuábyrgdarin skal meta um trygdartiltøkini, sum kunnu minka um váðan fyri
skrásetta og meta um umstøðurnar við trygdarbrotinum, sum kunnu økja um váðan fyri
tann skrásetta.
Tað er tann samlaða váðamyndin, sum er avgerandi fyri, um trygdarbrotið skal
fráboðast Dátueftirlitinum.
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3. Kunning til skrásetta
3.1

Hvørji trygdarbrot skal skrásetti kunnast um?
Hevur trygdarbrotið við sær stóran váða fyri rættindi hjá skrásetta, skal dátuábyrgdarin
uttan óneyðugt drál boða skrásetta frá brotinum. Ger dátuábyrgdarin ikki tað, hevur
Dátueftirlitið møguleika at krevja, at dátuábyrgdarin boðar skrásetta frá.
Endamálið við at boða skrásetta frá trygdarbrotinum er millum annað at geva skrásetta
møguleika at taka neyðug stig, fyrivarni og tiltøk í teimum førum, tá persónsupplýsingar
hjá skrásetta eru almannakunngjørdar.
Trygdarbrot kunnu hava stórar avleiðingar fyri skrásetta. Hetta kann t.d. verða
missmunur, skaða á umdømi, skaða á trúvirðið, samleikastuldur ella -svik, fíggjarligan
miss, miss av trúnaðarupplýsingum ella ein og hvønn annan fíggjarligan ella sosialan
bága fyri skrásetta.
Dátuverndarlógin hevur ikki eina allýsing av hugtakinum “stóran váða”. Jú meira
álvarsom avleiðingin av brotinum kann vera, jú størri er váðin fyri tey skrásettu, sum
eru fevnd av brotinum.
Dátuábyrgdarin eigur at taka allar møguligar avleiðingar og negativar ávirkanir
trygdarbrotið kann hava fyri skrásetta við í váðametingini. Hetta umfatar eisini
avleiddar avleiðingar fyri skrásetta, sum trygdarbrotið kann hava við sær.
Dátuábyrgdarin skal kunna skrásetta, óansæð hvussu stórt tal av skrásettum talan er
um.
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Dømi 3
Í sambandi við, at ein kommuna skal leggja eitt arkiv yvir aktiv byggimál út á
heimasíðuna, gloymir kommunan at strika p-talið hjá umsøkjarunum í skjølunum,
sum verða løgd út. Feilurin er hendur í 4 skjølum í 4 ymiskum byggimálum.
Kommunan gerst varug við feilin 2 mánaðar seinni, tá ein av borgarunum finnur
skjalið við at leita eftir sínum egna p-talið á Google. Í hesum sambandi kannar
kommunan øll málini í arkivinum á heimasíðuni og finnur hini 3 málini har feilurin
eisini er hendur.
Í hesum føri skal kommunan kunna tey skrásettu, sum eru fevnd av brotinum um,
at teirra p-tal er blivið almannakunngjørt. Hetta er sæð í mun til tíðina
upplýsingarnar hava verið atkomiligar á netinum og til, at eitt p-tal kann
missbrúkast til t.d. samleikastuldur. Tey skrásettu skulu tískil hava møguleika fyri
at taka neyðug stig og fyrivarni, nú teirra p-tal er almannakunngjørt. Kommunan
skal harafturat vegleiða tey skrásettu, um hvørji fyrivarni og stig tey kunnu taka fyri
at minka um váðan fyri misbrúki av upplýsingunum.

Dømi 4
Teldusníkar hava brotið inn á heimasíðuna hjá einum tíðindaportali og stolið
dátugrunnin og almannakunngjørt hann á internetinum. Upplýsingar sum eru
almannakunngjørdar á internetinum eru navn, brúkaranavn og loyniorð hjá
brúkarunum, sum hava ein profil á tíðindaportalinum. 800 skrásett eru fevnd av
brotinum.
Negativu avleiðingarnar fyri skrásetta kunnu í fyrstu atløgu virka lutfalsliga
meinaleysar og tí kann dátuábyrgdarin umhugsa, um skrásetti skal kunnast. Tá
loyniorðið er fevnt av brotinum, er neyðugt, at skrásetti skiftir loyniorð. Í hesari
tilgongdini er neyðugt at kunna skrásetta um orsøkina til, at loyniorðið skal
endurnýggjast. Av tí at nógv brúka sama loyniorð til ymiskar kontur, kann
trygdarbrotið møguliga hava við sær, at loyniorðið til aðrar kontur hjá skrásetta er
avdúkað. Skrásetti kann tó avmarka avleiddar avleiðingar av brotinum við at
broyta loyniorðið til aðrar kontur.
Kunningin til skrásetta skal tí eisini upplýsa, at tað møguliga eru aðrar avleiddar
avleiðingar av brotinum, og at tað tí verður viðmælt at skifta loyniorðið á kontum,
sum hava sama loyniorð sum tað avdúkaða.
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3.2

Tíðspunktið fyri kunningina
Dátuábyrgdarin skal kunna tann skrásetta uttan óneyðugt drál eftir at trygdarbrotið er
staðfest. Kunningin til skrásetta hongur ikki saman við tíðspunktinum fyri, nær
Dátueftirlitið skal fráboðast um trygdarbrotið.
Kravið um, at skrásetti skal kunnast uttan óneyðugt drál hongur saman við
endamálinum við kunningini, sum er at geva skrásetta møguleika fyri at taka neyðug
stig og fyrivarni.
Fyri at minka um váðan fyri skrásetta kann tað í ávísum førum vera neyðugt at kunna
skrásetta beinanvegin. Hinvegin kann tað í øðrum førum vera størri tørvur á at seta
hóskandi tiltøk í verk fyri at steðga trygdarbrotinum og tað kann grundgeva fyri, at tað
tekur longri tíð at kunna skrásetta.

Dømi 5
Í samband við eitt trygdarbrot er bústaðurin hjá skrásetta almannakunngjørdur.
Bústaðurin er vardur, tí skrásetti er í vanda fyri at vera útsettur fyri harðskapi. Í
hesum føri kann tað vera altavgerandi, at skrásetti verður kunnaður skjótast
gjørligt um brotið.

Dømi 6
Nógv fólk brúka sama brúkaranavn og loyniorð til kontur á internetinum. Eru hesar
upplýsingar blivnar almannakunngjørdar í sambandi við eitt trygdarbrot hjá einum
dátuábyrgdara, soleiðis at t.d. brotsfólk nú kenna loyniorðið hjá skrásetta, kunnu
brotsfólkini fáa atgongd til aðrar kontur hjá skrásetta, t.d. teldupostin. Avleiðingin
fyri skrásetta kann avmarkast, tess skjótari skrásetti verður kunnaður um
trygdarbrotið við einum greiðum tilmæli um at broyta loyniorðið til allar kontur
sum hava sama loyniorð.
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3.3

Hvørjar upplýsingar skulu fráboðast?
Í kunningini til skrásetta skal greiðast frá trygdarbrotinum. Kunningin skal í minsta lagi
innihalda:

•

Navn og samskiftisupplýsingar hjá dátuverndarfólkinum ella øðrum
sambindingarliði, har fleiri upplýsingar kunnu fáast til vega.

•

Lýsing av sannlíkum avleiðingum av trygdarbrotinum

•

Lýsing av teimum tiltøkum, sum dátuábyrgdarin hevur sett í verk ella mælir til,
fyri at handfara trygdarbrotið og fyri at minka um møguligar skaðar av
trygdarbrotinum.

Á sama hátt sum við fráboðanarskylduni til Dátueftirlitið er talan ikki um ein úttømandi
lista yvir upplýsingar sum skrásetti skal hava.
Dátuábyrgdarin kann geva skrásetta fleiri upplýsingar um trygdarbrotið, so leingi sum
kunningin er løtt og greið at skilja fyri skrásetta.
Um tað hevur týdning, eigur dátuábyrgdarin eisini at geva skrásetta ítøkilig ráð um
hvussu skrásetti kann verja seg ímóti møguligum negativum avleiðingum av
trygdarbrotinum, sum t.d. at broyta loyniorðið, um eitt loyniorð er almannakunngjørt.
Kunningin til skrásetta skal gevast á einum løttum og greiðum máli. Er kunningin ikki
løtt og greið at skilja fyri skrásetta, kann viðkomandi hava trupult við at taka neyðug
stig fyri at avmarka negativar avleiðingar av trygdarbrotinum.
Tá dátuábyrgdarin skal kunna skrásetta um trygdarbrotið, eigur dátuábyrgdarin at taka
atlit til móttakaran og tryggja sær, at boðini eru løtt og greið at skilja fyri skrásetta.
Dátuábyrgdarin eigur at taka atlit til móðurmál, kunnleika til málið, aldur o.s.fr. hjá
skrásetta.
Dátuábyrgdarin kann ikki krevja gjald frá skrásetta fyri kunningina ella fyri tey tiltøk,
sum dátuábyrgdarin hevur tikið fyri at verja rættindi hjá skrásetta.
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3.4

Hvussu skal tann skrásetti kunnast?
Hvussu skrásetti verður kunnaður, skal metast í mun til trygdarbrotið. Dátuábyrgdarin
skal kunna skrásetta beinleiðis, t.d. við telduposti, brævi, sms ella líknandi. Ein kunning
sum er avmarkað til eitt tíðindabræv ella eitt uppslag á einum bloggi ella heimasíðuna
hjá fyritøkuni, vil vanliga ikki vera nøktandi. Kunningin til skrásetta skal ikki sendast
saman við aðrari kunning, sum t.d. saman við einum tíðindabrævi ella saman við
vanligum dagføringum frá fyritøkuni.

3.5

Hvør kann kunna tey skrásettu?
Tað er dátuábyrgdarin, sum hevur ábyrgdina av at kunna tey skrásettu, sum eru rakt av
trygdarbrotinum.
Dátuábyrgdarin kann tó biðja ein dátuviðgera ella ein triðjamann um at kunna tey
skrásettu. Hetta er treytað av, at dátuviðgerin ella triðimaðurin hevur heimild til tess,
t.d. við einari fullmakt.
Sjálvt um dátuábyrgdarin hevur givið einum dátuviðgera ella triðjamanni fullmakt til at
kunna skrásetta, hevur dátuábyrgdarin endaligu ábyrgdina av hesum.
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3.6

Nær er ikki neyðugt at kunna skrásetta?

3.6.1

Um trygdarbrotið ikki hevur við sær stóran váða
Kemur dátuábyrgdarin, eftir at hava gjørt eina meting av øllum hugsandi avleiðingum
fyri skrásetta, fram til, at brotið ikki hevur ein stóran váða við sær fyri rættindi hjá
skrásetta, er ikki neyðugt at kunna skrásetta.

Dømi 7
Ein kommuna skal senda eitt svar til ein borgara, sum hevur søkt um byggiloyvi.
Svarið verður sent við telduposti. Málsviðgerðin í kommununi kemur av óvart til at
senda borgaranum eitt yvirlit yvir allar ognir, sum nýliga er søkt um byggiloyvi til í
kommununi. 15 ognir eru á yvirlitinum. Á yvirlitinum stendur navn á
umsøkjaranum, bústaður og málsnummar hjá kommununi. Borgarin setur seg í
samband við kommununa dagin eftir fyri at kunna kommununa um feilin. Borgarin
avtalar við kommununa, at hann strikar teldupostin, og at kommunan sendur
honum ein nýggjan teldupost við røttum upplýsingum.
Sæð í mun til slag av upplýsingum, navn og bústaður, og at tað einans er ein
persónur, sum hevur fingið upplýsingarnar, er helst ikki neyðugt at kunna skrásetta
um trygdarbrotið.

Dátuábyrgdarin hevur próvbyrðuna fyri, at treytirnar eru loknar. Skuldi málið enda hjá
Dátueftirlitinum, skal dátuábyrgdarin kunna grundgeva fyri, hví tað ikki var neyðugt at
kunna skrásetta.

3.6.2

Dátuábyrgdarin hevur sett í verk hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk
Kemur dátuábyrgdarin fram til, at tað er væntandi, at trygdarbrotið hevur við sær ein
stóran váða fyri rættindi hjá skrásetta, er útgangsstøði, at skrásetti skal kunnast.
Tað er tó ikki neyðugt at kunna skrásetta, um dátuábyrgdarin hevur sett hóskandi
tøknilig og bygnaðarlig tiltøk í verk fyri at verja persónupplýsingarnar, sum
trygdarbrotið fevnir um, og tiltøkini gera, at persónsupplýsingarnar eru óskiljandi fyri
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tann, sum hevur fingið atgongd til upplýsingarnar, t.d. at upplýsingarnar eru
bronglaðar.

Dømi 8
Eitt starvsfólk hjá dátuábyrgdaranum hevur mist eina teldu burtur. Á telduni vóru
persónupplýsingar á. Teldan var bronglað og bronglingin var somikið sterk, at
óviðkomandi ongan møguleika hava fyri at bróta hana. Lykilin til bronglingini er
harafturat væl vardur hjá fyritøkuni.
Í hesum føri skal dátuábyrgdarin meta, um skrásetti skal kunnast um trygdarbrotið.
Í døminum hevur dátuábyrgdarin tikið nøkur teknisk stig fyri at verja
persónupplýsingarnar í so fall teldan bleiv burtur. Millum annað vóru
persónupplýsingarnar

bronglaðar.

Tí

kann

niðurstøðan

vera,

at

persónupplýsingarnar eru somikið væl vardar, at trygdarbrotið ikki hevur við sær
nakran váða fyri rættindi hjá skrásetta. Tað kann tó blíva neyðugt at kunna
skrásetta, um tað seinni vísir seg, at bronglingin ikki var sterk nokk.

Dátuábyrgdarin hevur próvbyrðuna fyri at treytirnar er loknar. Skuldi málið enda hjá
Dátueftirlitinum, skal dátuábyrgdarin kunna grundgeva fyri, hví tað ikki var neyðugt at
kunna skrásetta.

3.6.3

Tann stóri váðin fyri skrásetta er ikki longur til staðar
Hevur dátuábyrgdarin eftirfylgjandi sett tiltøk í verk, sum tryggja, at tann stóri váðin fyri
rættindi hjá skrásetta ikki longur er til staðar, er tað ikki neyðugt at kunna skrásetta um
trygdarbrotið.
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Dømi 9
Ein fyritøka hevur dagført KT-skipanina. Dagføringin hevði við sær, at øll sum fóru
inn á heimasíðuna kundu fáa atgongd til viðkvæmar persónupplýsingar hjá
fyritøkuni, uttan at skula innrita á skipanina. Fyritøkan gerst varug við við
trygdarbrotið og steingir atgongdina. Eftirfylgjandi kannar dátuábyrgdarin
umstøðurnar kring trygdarbrotið, og kann staðfesta tíðarskeiðið
persónupplýsingarnar vóru atkomiligar á internetinum. Í kanningini verður eisini
komið fram til, at ein eftirfarandi loggur er á skipanini. Tað er ikki møguligt at
umganga loggin. Á logginum ber til at síggja hvør hevur fingið sær atgongd til
viðkvæmar persónupplýsingar á heimasíðuni, ímeðan atgongdin var opin fyri
øllum. Út frá logginum kundi dátuábyrgdarin staðfesta, at einans persónar sum
høvdu heimild til tess, høvdu atgongd til persónupplýsingarnar á internetinum,
ímeðan atgongdin var opin fyri øllum.
Dátuábyrgdarin skal í hesum føri meta um, um skrásetti skal kunnast um
trygdarbrotið. Um dátuábyrgdarin við vissu kann staðfesta, at einans persónar
sum høvdu heimild til tess, høvdu fingið atgongd til persónupplýsingarnar, kann
niðurstøaðn verða, at tað er ikki neyðugt at kunna skrásetta.

Dátuábyrgdarin hevur próvbyrðuna fyri, at treytirnar eru loknar. Skuldi málið endað hjá
Dátueftirlitinum, skal dátuábyrgdarin kunna grundgeva fyri, hví tað ikki var neyðugt at
kunna skrásetta.

3.6.4

Krevur eitt ósamsvarandi arbeiði
Um tað krevur eitt ósamsvarandi arbeiði skal dátuábyrgdarin ikki kunna hvønn
einstakan, sum er skrásettur.
Dátuábyrgdarin skal meta um týdningin av, at skrásetti verður kunnaður, og orkuna,
sum dátuábyrgdarin skal leggja fyri at kunna skrásetta. Nær kunningin til tann skrásetta
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vil vera ósamsvarandi trupul ella beinleiðis ómøgulig, skal avgerast í hvørjum einstøkum
føri.

Dømi 10
Ein fyritøka missir ræði á øllum kundaupplýsingunum í sambandi við, at
dátugrunnurin við øllum kundaupplýsingunum er blivin útsettur fyri ransomware.
Fyritøkan hevur omanfyri 2000 kundar og hevur ikki skrásett teldupostadressu hjá
kundunum.
Kemur dátuábyrgdarin í metingini fram til, at tað fer at krevja eitt ósamsvarandi
arbeiði at kunna allar kundarnar hvør sær, kann dátuábyrgdarin í staðin koma við
t.d. einari almennari fráboðan, har sum kundarnir verða kunnaðir á ein tilsvarandi
virknan hátt, t.d. á heimasíðu.

Dátuábyrgdarin hevur próvbyrðuna fyri, at treytirnar er loknar. Skuldi málið enda hjá
Dátueftirlitinum, skal dátuábyrgdarin kunna grundgeva fyri, hví tað ikki var neyðugt at
kunna skrásetta.

3.7

Kunning eftir kravi frá Dátueftirlitinum
Hevur dátuábyrgdarin ikki kunna skrásetta um trygdarbrotið, kann Dátueftirlitið, eftir
at hava kannað málið, krevja, at dátuábyrgdarin kunnar skrásetta.
Støðan kann t.d. taka seg upp í sambandi við eina fráboðan um trygdarbrot til
Dátueftirlitið, har dátuábyrgdarin hevur grundgivið fyri, hví kunning til skrásetta er
frávald. Um Dátueftirlitið kemur fram til, at grundgevingin hjá dátuábyrgdaranum ikki
er haldbar, kann eftirlitið áleggja dátuábyrgdaranum at kunna skrásetta.
Um dátuábyrgdarin ikki heldur reglurnar um kunning til skrásetta, kann Dátueftirlitið
nýta sínar heimildir, t.d. at geva dátuábyrgdaranum átalu ella boð. Í serligum førum
kann revsing við sekt fyri ikki at halda dátuverndarlógina eisini vera viðkomandi.
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4. Ábyrgd og innanhýsis skjalfesting
Dátuábyrgdarin hevur skyldu til at skjalfesta øll trygdarbrot. Dátuábyrgdarin skal
skjalfesta umstøðurnar kring brotið, hvønn virkna brotið hevur og hvørji tiltøk
dátuábyrgdarin hevur sett í verk.
Tað hevur ongan týdning fyri kravið um skjalfesting, hvat fyri slag av trygdarbroti talan
er um, og um trygdarbrotið er fráboðað til Dátueftirlitið ella ikki. Øll trygdarbrot skulu
skjalfestast av dátuábyrgdaranum.
Endamálið við at skjalfesta trygdarbrot er m.a. at geva Dátueftirlitinum møguleika fyri
at hava eftirlit við, um skyldurnar í dátuverndarlógini eru hildnar.
Dátuábyrgdarin hevur einans skyldu til at lata skjalfestingina til Dátueftirlitið, um
eftirlitið biðir um hana.
Skjalfestingin skal innihalda eina røð av upplýsingum um brotið, undir hesum
umstøðurnar kring brotið, hvønn virkna brotið hevði og hvørji tiltøk dátuábyrgdarin
hevur sett í verk.
•

Dato og tíðspunkt fyri brotið

•

Hvat hendi í samband við brotið?

•

Hvat var orsøkin til brotið?

•

Hvørji sløg av persónsupplýsingum vóru fevnd av brotinum?

•

Hvørjar avleiðingar hevði brotið fyri tey skrásettu, sum vóru fevnd av
brotinum?

•

Hvørji tiltøk eru sett í verk?

•

Er brotið fráboðað til Dátueftirlitið?

Kemur dátuábyrgdarin fram til, at tað ikki er neyðugt at kunna skrásetta um
trygdarbrotið, er tað umráðandi at skjalfesta grundgevingina fyri, hví dátuábyrgdarin
kom fram til hesa niðurstøðu. Dømi um innanhýsis skjalfesting:
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Trygdarbrot hjá [navn á

Frágreiðing um brotið:

fyritøkuni]
1.

Dato og tíðspunkt fyri brotið

2.

Hvat er hent?

3.

Hvat er orsøkin til brotið?

4.

Hvat fyri slag av
persónsupplýsingum eru
umfataðar av brotinum

5.

Hvørja ávirkan hevur brotið fyri
skrásetta?

6.

Hvørji tiltøk eru sett í verk fyri at
bøta um brotið?

7.

Er brotið fráboðað til
Dátueftirlitið?
(um ja, nær?)

8.

Er skrásetti kunnaður um brotið?
(um ja, nær?)

8.1 Um nei, hvør er grundgevingin
fyri ikki at kunna skrásetta um
brotið?
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5. Dømi um trygdarbrot og hvør skal
kunnast
Dømi

1.
Eitt starvsfólk í
kommununi gerst
varugt við, at
viðkomandi hevur
atgongd til mál hjá
umsorganartænastuni
inni í journalskipanini
hjá kommununi.
Starvsfólki starvast á
fíggjardeildini.

Skal trygdarbrotið
fráboðast til
Dátueftirlitið?

Skal skrásetti
kunnast?

Í útgangsstøðinum er
ikki neyðugt at fráboða
trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.

Um kommunan metir,
at tað ikki er neyðugt
at fráboða
trygdarbrotið til
Dátueftirlitið, er tað
heldur ikki neyðugt at
boða skrásetta frá.

Kommunan kann meta,
at brotið ikki hevur
nakran váða við sær fyri
rættindi hjá skrásetta.
Metingin kann byggjast
á:
1. At talan er um
eitt “internt”
trygdarbrot.
2. At kommunan
hevur stórt álit á
starvsfólkinum.
3. At kommunan
hevur
gjøgnumgingið
loggin á skipanini
og staðfest, at
talan er einans
um eitt
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starvsfólk, sum
hevur havt
óheimilaða
atgongd til
upplýsingarnar.
2.
Í samband við, at
Kærustovnurin skal
svara einari umbøn um
innlit, kemur
starvsfólkið hjá
Kærustovninum til at
leggja skeiv skjøl í
brævbjálvan. Skjølini
innihalda viðkvæmar
persónupplýsingar og
trúnaðarupplýsingar
um ein annan persón.
Upplýsingarnar eru
millum annað P-tal,
útrokning av
fyritíðareftirløn og
heilsuupplýsingar.
Kærustovnurin gerst
varugur við feilin, tá
persónurin sum hevur
biðið um innlit boðar
Kærustovninum frá, at
viðkomandi hevur
móttikið skeiv skjøl.

Ja, sum útgangsstøði
skal trygdarbrotið
fráboðast
Dátueftirlitinum.

Ja, Kærustovnurin
eigur at kunna
borgaran um, at
upplýsingar um
viðkomandi eru
Orsøkin er, at
komnar á skeivar
óviðkomandi hava fingið hendur.
hendur á viðkvæmum
upplýsingum og
Grundgevingin fyri
trúnaðarupplýsingum.
hesum er, at talan er
um viðkvæmar
Kærustovnurin skal
upplýsingar og
fráboða brotið til
trúnaðarupplýsingar,
Dátueftirlitið, sjálvt um
sum eru komnar á
stovnurin hevur fingið
skeivar hendur.
øll skjølini aftur frá
skeiva móttakaranum.
Tann skrásetti skal
hava møguleika fyri at
taka neyðug stig og
fyrivarni fyri hesum.
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3.
Ein klinikk fyri
fysioterapi verður
álopin av ransomware,
tá eitt starvsfólk trýstir
á eina leinkju í einum
telduposti.

Ja, klinikkin eigur at
fráboða hendingina til
Dátueftirlitið.

Hetta kemur av, at
bakmennirnir møguliga
hava fingið atgongd til
Hetta hevur við sær, at viðkvæmar upplýsingar
allar upplýsingarnar hjá um eitt stórt tal av
klinikkini, harímillum
skrásettum, og tí at
heilsuupplýsingar hjá
klinikkin ikki hevur
viðskiftafólkunum, blíva møguleika at
stongdar. Bakmennirnir endurskapa
krevja eina stóra
upplýsingarnar úr
peningaupphædd fyri
backuppinum.
at geva klinikkini
atgongd til
Klinikkin eigur at
upplýsingarnar aftur.
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið, sjálvt um
Klinikkin hevur tikið
tað eydnast klinikkini at
backup av skipanini,
fáa atgongd til
men tað hava
upplýsingarnar aftur.
bakmennirnir eisini
stongt.

Ja, klinikkin eigur at
kunna tey skrásettu
um brotið.
Umframt slag av
upplýsingum, sum eru
raktar av brotinum,
kann tað møguliga fáa
negativar avleiðingar
fyri tey skrásettu, um
upplýsingarnar um
viðgerðina á klinikkini
ikki kunnu
endurskapast.
Eisini er møguleiki fyri,
at bakmennirnir hava
fingið atgongd til
upplýsingarnar.

Klinikkin hevur
upplýsingar um 100
sjúklingar í skipanini,
millum annað
upplýsingar um
diagnosur hjá
viðskiftafólkunum.
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4.
Sjúkrahúsið verður rakt
av streymsliti, sum
varar í 20 min.
Í tíðarskeiðinum var
atgongd ikki til KTskipanina á
sjúkrahúsinum, Cosmic.

5.
Ein granskari, skal
senda úrslit av nøkrum
royndum til ein annan
granskara í USA.
Granskarin hevur
dulnevnt
upplýsingarnar.
Granskarin kemur av
óvart til at skriva skeiva
teldupostadressu.
Telduposturin fer tí til
skeivan móttakara.

Í útgangsstøðinum er
ikki neyðugt at fráboða
trygdarbrotið til
Dátueftirlitið
Um streymsliti ikki
hevur nakra ávirkan á
sjúklingarnar, t.d. tí at
journalirnar eisini eru í
fysiskum formi, er tað
ikki neyðugt at fráboða
hendingina til
Dátueftirlitið.

Tað er ikki neyðugt at
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.
Orsøkin er, at talan er
um dulnevndar
persónupplýsingar.
Tískil er tað ikki
møguligt at eyðmerkja
persónarnar.

Í útgangsstøðinum nei.
Um tað ikki hevur
nakra ávirkan á
sjúklingin, at
sjúkrahúsið ikki hevur
havt atgongd til
journalina, er tað ikki
neyðugt at boða
sjúklinginum frá.

Nei, tað er helst ikki
neyðugt at boða
skrásetta frá.
Upplýsingarnar eru
dulnevndar og tískil
eigur tað ikki at vera
nakar stórur váði fyri
skrásetta, at
upplýsingarnar endaðu
á skeivum hondum.

Granskarin eigur tó at
tryggja sær, at tann
skeivi móttakarin strikar
upplýsingarnar.
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6.
Ein feilur í
telduskipanini ger tað
møguligt at fáa atgongd
til intranetið hjá
Setrinum uttan at skula
brúka brúkaranavn og
loyniorð.
Á intranetinum er
møguligt at síggja eitt
yvirlit yvir øll lesandi á
Setrinum og
teldupostadressuna hjá
teimum.
Tað eru 800 lesandi á
Setrinum. Atgongd
hevur verið til
intranetið uttan nakað
loyniorð í 2 ár.
7.
Ein tíðindaportalur
verður álopin av
teldusníkum.
Teldusníkarnir stjala
millum annað
upplýsingar um
kundarnar, harímillum
upplýsingar um navn,
adressu og P-tal.

Tað kann blíva neyðugt
at fráboða trygdarbrotið
til Dátueftirlitið.
Orsøkin er serliga talið
av persónum, sum eru
raktir av brotinum, og
tíðarskeiðið atgongdin
hevur verið opin.
Um Setri metir, at
brotið, sæð í mun til
hvat fyri slag av
upplýsingum atgongd
hevur verið til, ikki
hevur havt við sær
nakran váða fyri tey
lesandi, er ikki neyðugt
at fráboða
Dátueftirlitinum.

Ja, trygdarbrotið skal
fráboðast til
Dátueftirlitið.
Upplýsingar um navn,
bústað og P-tal kunnu
misnýtast til t.d.
samleikastuldur, og
brotið kann tískil
væntast at hava ein
váða við sær fyri
skrásetta

Um Setrið metir at tað
ikki er neyðugt at
fráboða brotið til
Dátueftirlitið, er tað
heldur ikki neyðugt at
boða skrásetta frá.
Í staðin kann Setrið
kunna næmingarnar
um feilin inni á
heimasíðuni hjá
Setrinum.

Ja, tíðindaportalurin
skal kunna skrásetta.
Upplýsingar um navn,
bústað og P-tal kunnu
misnýtast til t.d.
samleikastuldur. Tann
skrásetti skal tískil
hava møguleika fyri at
taka neyðug stig fyri at
minka um váðan fyri at
upplýsingarnar verða
missbrúktar.
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8.
Ein sjúkrasystir ger
sjúkrahúsið varugt við,
at ein lækni á
sjúkrahúsinum hevur
fingið sær til vega
atgongd til
sjúklingajournalina hjá
nábúgvanum.
Læknin hevur fingið
varhugan av, at
nábúgvin er raktur av
einari sjúku, og er tí
forvitin eftir at vita,
hvat feilar
nábúgvanum. Nábúgvin
hevur ikki verið til
viðgerð hjá læknanum
og tí er onki
læknafrøðiligt samband
millum teir.
9.
Ein kommuna skal
senda brøv út til
borgararnar viðvíkjandi
einum tiltaki í
kommununi.
Kommunan kemur av
óvart til at senda eitt
bræv til skeivan
móttakara. Í brævinum
stendur navn og
adressa hjá tí sum

Ja, sjúkrahúsið skal í
útgangsstøðinum
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.
Hetta er grundað á, at
óviðkomandi hevur
fingið fatur á
upplýsingum, og tí talan
er um viðkvæmar
upplýsingar og
trúnaðarupplýsingar

Ja, sjúkrahúsið eigur at
kunna skrásetta, at
upplýsingar um
viðkomandi eru
komnar í skeivar
hendur.
Hetta er grundað á, at
talan er um
viðkvæmar
upplýsingar og
trúnaðarupplýsingar.
Tann skrásetti skal
hava møguleika fyri at
taka neyðug stig og
fyrivarni.

Tað er ikki neyðugt at
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.
Sæð í mun til slag av
upplýsingum og til at
kommunan hevur álit á,
at brævið verður
strikað, kann
kommunan koma fram
til, at brotið ikki hevur
nakran váða við sær fyri
skrásetta.

Um kommunan kemur
fram til, at tað ikki er
neyðugt at fráboða
trygdarbrotið til
Dátueftirlitið er heldur
ikki neyðugt at kunna
skrásetta.
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upprunaliga skuldi
móttaka brævið.
Borgarin sum móttekur
brævið ger beinanvegin
kommununa varuga við
feilin. Kommunan
avtalar við borgaran, at
viðkomandi
burturbeinir brævið.
10.
Eitt HR-starvsfólk
sendur av óvart
lønarseðil og
setanarbræv til eitt
skeivt starvsfólk.

Í útgangsstøðinum er
ikki neyðugt at fráboða
trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.

Tað verður avtalað, at
starvsfólkið strikar
skjølini beinanvegin.

Fyritøkan kann koma
fram til, at trygdarbrotið
ikki hevur við sær
nakran váða fyri
skrásetta.

Um fyritøkan kemur
fram til, at tað ikki er
neyðugt at fráboða
Dátueftirlitinum, er
heldur ikki neyðugt at
kunna skrásetta.

Hetta kann skyldast, at
talan er um eitt
“innanhýsis”
trygdarbrot, og at
fyritøkan hevur stórt álit
á starvsfólkinum.
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11.
Ein flutningsfyritøka
hevur allar
upplýsingarnar um
starvsfólkini liggjandi á
einari teldu. Onki
backup er av telduni.
Teldan verður rakt av
vatnskaða og
upplýsingarnar kunnu
ikki endurskapast.
Á telduni lógu millum
annað
heilsuupplýsingar hjá
starvsfólkunum.
12.
Ein fyritøka hevur allar
upplýsingarnar um
starvsfólkini liggjandi á
einari teldu. Harímillum
P-tal og
heilsuupplýsingar hjá
starvsfólkunum.
Undir einum innbroti
verður teldan stolin.
Upplýsingarnar eru ikki
krypteraðar. Teldan er
einans vard við einum
loyniorði.

Um tað ikki er møguligt
hjá fyritøkuni at
endurskapa
upplýsingarnar, skal
brotið fráboðast.

Av tí at starvsfólkini
skulu kunna røkja egin
endamál, skulu
starvsfólkini kunnast
um brotið.

Um fyritøkan kann
tryggja rættindi hjá
starvsfólkunum á annan
hátt, skal fyritøkan ikki
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.

Tað eru starvsfólkini,
sum hava best
møguleika fyri at
meta, um tað sum er
vekk, verður
endurskapt nøktandi.

Ja, fyritøkan skal
fráboða trygdarbrotið til
Dátueftirlitið.

Ja, fyritøkan eigur at
kunna starvsfólkini
einsæris um
trygdarbrotið.

Orsøkin er, at talan er
um viðkvæmar
upplýsingar og
trúnaðarupplýsingar hjá
starvsfólkunum og tí at
teldan einans er vard við
einum loyniorði.

Tá teldan, sum er
stolin, einans er vard
við einum loyniorði, er
stórur vandi fyri at
upplýsingarnar eru
komanar í hendurnar á
óviðkomandi.
Starvsfólkini skulu tí
hava møguleika fyri at
taka neyðug stig og
fyrivarni.
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