Direktionens kommentarer til DPO-rapport 2021
Baggrund
Det er af største vigtighed, at borgere og virksomheder kan stole på, at Danmarks
Statistik behandler deres oplysninger lovligt, fortroligt og korrekt. Derfor har
Danmarks Statistiks direktion bedt Danmarks Statistiks DPO udarbejde en årlig
rapport, hvori DPO’en redegør for Danmarks Statistiks efterlevelse af GDPR og
anden relevant lovgivning på området. For at borgere og virksomheder kan se,
hvordan Danmarks Statistik behandler deres oplysninger, er DPO-rapporten
offentlig tilgængelig.
Danmarks Statistiks opfølgning på DPO-rapporten
Direktionen i Danmarks Statistik har d. 20. april 2022 fået forelagt DPOrapporten for 2021. Direktionen er tilfredse med, at DPO’en mener, at Danmarks
Statistik generelt lever op til GDPR. Med hensyn til rapportens vurdering af
opfølgningen på sidste års anbefalinger samt dette års forslag til
forbedringstiltag har direktionen følgende kommentarer:
1.

Risiko- og konsekvensanalyser: Direktionen er enige i, at det er vigtigt
at vurdere risici forbundet med behandlingen af personoplysninger.
Dette gælder både ved nye behandlinger, og når der laves justeringer i
allerede eksisterende databehandlinger. I Danmarks Statistik laves
allerede en række vurderinger, og det er også besluttet, at risikobilledet
løbende skal opdateres og rapporteres til direktionen. For alle nye
applikationer, såsom Danmarks Datavindue (DDV), er der gennemført
en risiko- og konsekvensanalyse, og det er planlagt, at denne løbende
opdateret, når der sker nye tiltag i DDV.

2. Journalisering og oprydning: Direktionen er tilfredse med det
fremskridt, der allerede er sket med udrulningen af det nye
journaliseringssystem i Danmarks Statistik. Direktionen kan konstatere,
at projektet går planmæssigt, og det er planlagt, hvordan projektet når
hele vejen i mål.
3. Udredning af GDPR artikel 23: DPO’en anbefaler, at der i samarbejde
med Datatilsynet og relevante europæiske myndigheder sker en juridisk
udredning af GDPR artikel 23, stk. 1 med det formål at afklare, i hvilket
omfang den åbner for, at der i national lovgivning kan dispenseres for
den statistiske formålsbestemthed. I forhold til en konkret juridisk
udredning er Danmarks Statistik i dialog med Datatilsynet. Yderligere
har Danmarks Statistik meldt ind til den tværministerielle
arbejdsgruppe vedrørende GDPR, at dette er en problemstilling, som
arbejdsgruppen med fordel kan diskutere og udrede.
4. Fortsat fokus på IT-sikkerhed: Direktionen er helt enige med DPO’ens
vurdering af, at et fortsat stort fokus på IT-sikkerhed er vigtigt og bør
prioriteres højt. Dette sker bl.a. i arbejdet med risikoanalyser samt
opretholdelse af vores ISO 27001-certificering, som årligt vurderes af et
eksternt certificeringsfirma.

