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Det er for Danmarks Statistik af største vigtighed, at borgerne og virksomhederne kan stole på, at Danmarks Statistik behandler deres oplysninger lovligt,
fortroligt og korrekt. Danmarks Statistiks direktion har som led i at understøtte
dette bedt Danmarks Statistiks DPO udarbejde en årlig rapport, hvori DPO’en
redegør for, om Danmarks Statistik lever op til GDPR og anden relevant lovgivning på området. I rapporten kan DPO’en komme med forslag til eventuelle
forbedringstiltag. For at sikre åbenhed, så borgerne og virksomhederne kan
have indsigt i, hvorledes Danmarks Statistik behandler deres oplysninger, har
Danmarks Statistiks direktion besluttet at gøre DPO-rapporten offentlig tilgængelig.

Danmarks Statistiks opfølgning på DPO-rapporten
Direktionen i Danmarks Statistik har d. 1. april 2020 behandlet DPO-rapporten
for 2019. Direktionen hilser DPO-rapporten for 2019 velkommen og konstaterer med tilfredshed, at Danmarks Statistik vurderes at efterleve GDPRlovgivningen og de krav og rettigheder, der er afledt heraf.
Med hensyn til rapportens vurdering af opfølgningen på sidste års anbefalinger
samt dette års forslag til forbedringstiltag har direktionen følgende kommentarer:
1. Opfølgning på sidste års anbefalinger vedr. Lovmodellen:
Det noteres med tilfredshed, at DPO anerkender den fremdrift, der er
opnået med indgåelsen af en ny samarbejdsaftale med Finansministeriet om organiseringen af de procedurer og processer, der gælder for
lovmodelarbejdet, og at det nye organisatoriske set-up vurderes at være
i overensstemmelse med GDPR. Samtidig bemærkes det, at DPO finder,
at ’opbygningen af Lovmodellen på sigt kan ændres til en endnu mere
gennemskuelig opbygning’. Det er direktionens holdning, at man i første omgang skal prioritere en solid implementering af den netop indgåede samarbejdsaftale om Lovmodellen. Først efter en evaluering heraf
kan det mere langsigtet overvejes at tage DPO’ens anvisning op til overvejelse.
2. Forbedringstiltag vedr. brug af Outlook opbevaring af mails samt
utilstrækkelig sletning af ikke-relevante oplysninger mhp. dataminimering (GDPR artikel 25):
Direktionen noterer sig DPO’ens vurdering og henleder opmærksomheden på, at der siden primo 2018 har været igangsat et GDPRimplementeringsprojekt, som dels er i gang med at kortlægge det anførte problems omfang, dels vil komme med anvisning på dets fremtidige
håndtering. Når GDPR-projektet afsluttes vil der stadig være stor fokus
på implementeringen af tiltag der kan sikre efterlevelsen af GDPR. Dette kan bl.a. munde ud i yderligere projekter på området, og Direktionen
har fokus på, at der skal implementeres passende procedurer for brugen af Outlook,
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3. Forbedringstiltag vedr. gennemsigtigheden af indgåede databehandleraftaler i DST Survey (GDPR artikel 28):
Direktionen noterede sig opmærksomhedspunktet og understregede, at
der arbejdes med at skabe overblik over indgåede databehandleraftaler
samt at stille en revisorerklæring til rådighed for kunderne, så de kan
efterleve deres tilsynsforpligtelse.

4. Forbedringstiltag vedr. konsekvensanalyser for behandling af registreredes oplysninger(GDPR artikel 35):

Direktionen tager DPOs anbefaling til efterretning. DST er for øjeblikkets i gang med at udarbejde nye og reviderede risikoanalyser
for DST. Direktionen er klar over, at risikoanalyser normalt fokuserer på risikoen for DST som organisationen, mens konsekvensanalyser for de registrerede i langt højere grad har fokus på en behandlings mulige konsekvenser for den registrerede. Direktionen mener,
at de former for analyse med fordel kan ses i sammenhæng. I forbindelse med arbejdet med risikoanalyser vil Direktionen derfor sikre, at de nødvendige konsekvensanalyser for behandling af de registreredes oplysninger bliver indarbejdet i risikoanalyserne.
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