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GDPR: NU SKAL
DE SIDSTE TING
PÅ PLADS
NU ER GDPR TRÅDT I KRAFT, MEN FORUDE LIGGER STADIG ET STORT
STYKKE ARBEJDE. DET MENER RUNE MØLLER ANDERSEN,
DER ER IT-SIKKERHEDSANSVARLIG FOR EG TEAM ONLINE.
Støvet er så småt ved at lægge sig oven på de mange artikler og mailstormen i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye GDPR-forordning fra EU.
Nu er det på tide at gøre status og få gjort tingene færdige:
”Det offentlige bør især fokusere på at få ryddet op i de dårlige vaner, for
der ligger stadig e-mails og dokumenter og flyder mange steder,” mener
Rune Møller Andersen.
STOP DE DÅRLIGE VANER
Netop de helt almindelige dårlige vaner, kan blive dyre for det offentlige.
For en af stramningerne i den nye persondataforordning handler netop om
det offentliges brug af e-mails. Og nu vanker der straf, hvis det offentlige
sender ukrypterede mails med personfølsomme data som navn, cpr-nummer
og diagnoser eller hvis medarbejderen gemmer e-mails og vedhæftede
filer på computeren for at uploade dem til et fagsystem - uden at slette den
vedhæftede fil igen.
Se video med Rune Møller Andersen og hans råd om, hvad det offentlige
selv skal gøre, og hvad det offentlige bør kræve af sine leverandører.
EU-embedsmænd og -politikerne har arbejdet med EU’s nye persondataforordning, GDPR, General Data Protection Regulation siden 2012. Den nye
forordning, GDPR, har erstattet den tidligere lovgivning fra 1995, som også
Persondataloven fra 2000 er baseret på her i Danmark.

Det offentlige bør nu fokusere på at få
ryddet op i de dårlige vaner, hvis man
vil overholde EU’s nye persondataforordning, GDPR. Det mener Rune Møller
Andersen, der er it-sikkerhedsansvarlig
for EG Team Online. Hør hans gode råd
om, hvad man selv skal gøre, og hvad
man bør kræve af sine leverandører.

SE EGS GRATIS WEBINAR OM SIKKER MAIL
GDPR er blevet nødvendig ikke mindst på grund af globale it-giganter som
Facebook og Google, som lever af at indsamle information. Hertil kommer
stadig nye teknologiske muligheder for at indsamle, samkøre og analysere
data.
LÆS MERE OM GDPR OG KONSEKVENSERNE FOR DIG OG DINE
LEVERANDØRER.
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