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Rapportering fra DPO-funktionen 2019
Datatilsynet udførte i 2018 et tilsyn hos alle offentlige myndigheder
vedr. udpegning af Databeskyttelsesrådgiver. Tilsynet er for Region
Midtjyllands vedkommende afsluttet uden kritik og yderligere
bemærkninger. Datatilsynet har ligeledes afsluttet deres tilsyn fra
2017 på Region Midtjyllands efterlevelse af reglerne om
oplysningspligt. Desuden har tilsynet færdigbehandlet deres
behandling af sikkerhedsbruddet vedrørende Tolkdanmark, som
Region Midtjylland indberettede i 2018. Herudover har DPOfunktionen håndteret en række øvrige henvendelser fra Datatilsynet.
Ingen af ovenstående sager og henvendelser har medført kritik af
Region Midtjyllands behandling af personoplysninger.
DPO-funktionen har fortsat fokus på rådgivningsopgaven herunder at
informere, rådgive og komme med anbefalinger til regionens enheder
samt regionen generelt i forhold til databeskyttelse. Samtidig
rådgiver DPO-funktionen de borgere, der henvender sig vedrørende
deres rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen.
DPO-funktionen deltager i informationssikkerhedsfunktionens arbejde
med at sikre regionens overholdelse af de databeskyttelsesretlige
regler i forbindelse med vurdering af nye løsninger, udarbejdelse af
retningslinjer, understøttelse af borgernes rettigheder og lignende.
DPO-funktionen har også fokus på implementeringen og udarbejdelse
af de konsekvensanalyser, som databeskyttelsesforordningen
foreskriver.
Databeskyttelsesforordningen pålægger regionens DPO-funktion at
overvåge regionens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen
samt regionens interne politikker, procedurer og retningslinjer for
behandling af personoplysninger. DPO-funktionen har derfor
udarbejdet en tilsynsplan for 2019. Tilsynsplanen indeholder en
række udvalgte emner inden for hvilke, der vil blive foretaget
skriftlige stikprøver bredt i organisationen i efteråret 2019.
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Side 1

Tilsynet skal bidrage til at sikre og eventuelt hjælpe regionens enheder til korrekt praksis i
relation til beskyttelse af personoplysninger. Formålet med tilsynet er ikke kun at føre kontrol
men generelt at understøtte og optimere Region Midtjyllands overholdelse af de
databeskyttelsesretlige regler til gavn for både regionen, medarbejderne og
borgerne/patienterne.
DPO-funktionen udarbejder efterfølgende en samlet tilsynsrapport, som vil indgå i DPOfunktionens rapportering til regionsrådet i starten af 2020.
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