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Registrering af databrud (Blanket til udfyldelse fås ved henvendelse til Ole Margon) 

Dato for databrud:   

 Hvad har bruddet på 
persondatasikkerheden 
medført? 

Her beskriver du hvilke konsekvenser bruddet har haft for de 
berørte personoplysninger. 

Hvad skyldtes bruddet? Her beskriver om bruddet skyldtes en menneskelig fejl eller 
miljø (vind, vejr, fugt, støv, varme og lignende) 

Hvad var kilden til bruddet?  Her beskriver du om bruddet skyldtes interne (fx egne ledere, 
hardware eller software) eller eksterne forhold (fx andres 
medarbejdere, hardware eller software). 

Hvilke kategorier af 
registrerede blev berørt? 

Her beskriver du hvilke kategorier af registrerede bruddet har 
berørt (fx medlemmer, ledere, forældre). 

Hvor mange registrerede blev 
berørt af bruddet?  

Angiv her det omtrentlige antal registrerede, der er blevet 
berørt af bruddet. 

Hvilke typer af registreringer 
blev berørt af bruddet?  

Beskriv hvilke registreringer bruddet har berørt (fx 
kontaktoplysninger, medlemslister, lederoplysninger) 

Hvor mange registreringer blev 
berørt?  

Angiv her det omtrentlige antal registreringer, der er blevet 
berørt af bruddet. 

Foranstaltninger 

Har I truffet nogle 
foranstaltninger for at håndtere 
bruddet?  

Beskriv her om I har truffet foranstaltninger i forbindelse med 
bruddet, eksempelvis nulstilling af kodeord, begrænsning af 
rettigheder eller remote wipe. 

Har I truffet nogle 
foranstaltninger for at begrænse 
de mulige skadevirkninger ved 
bruddet på 
persondatasikkerheden? 

Beskriv her om i har truffet foranstaltninger for at begrænse 
skadesvirkningen. 

Hvilke foranstaltninger foreslår 
I, der træffes for at håndtere 
bruddet? 

 

Hvilke foranstaltninger foreslår 
I, der træffes for at begrænse de 
mulige skadevirkninger ved 
bruddet? 

 

Konsekvenserne ved bruddet 

Vurderer I, at bruddet sandsynligvis vil medføre en eller flere af følgende for de berørte registrerede:  

Forskelsbehandling, identitetstyveri, identitetssvig, finansielle tab, skade omdømme, tab af 
fortrolighed for personoplysninger, der er omfattet tavshedspligt, uautoriseret ophævelse af 
pseudonymisering, andre betydelige økonomiske konsekvenser, andre betydelige sociale 
konsekvenser 

Vurderer I samlet set, at det er sandsynligt, at bruddet 
medfører en risiko for fysiske personers rettigheder 
eller frihedsrettigheder?  

Ja/Nej  

Er datatilsynet blevet kontaktet Ja/Nej 

 


