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Vedrørende brud på persondatasikkerheden

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Sundhedsdatastyrelsen den 10. august 
2020 har anmeldt et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. Anmeldelsen har føl-
gende referencenummer:

f28067f05a23aced7247628232bf06a2cf5c73f4.
Datatilsynets j. nr.: 2020-442-8862

I anmeldelsen fremgår Region Hovedstaden som involveret part i hændelsens forløb.

Datatilsynet har efterfølgende den 8. juli 2021 modetaget endnu en anmeldelse af brud på 
persondatasikkerheden fra Sundhedsdatastyrelsen med referencenummer: 

7bf4f6e1b8cc2eb7b9831bde4ed0e3db77d82a6a.
Datatilsynets j. nr.: 2021-442-13762

I anmeldelsen fremgår Region Hovedstaden igen som involveret part i hændelsens forløb.

1. Afgørelse
Efter en gennemgang af begge sager finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale al-
vorlig kritik af, at Region Hovedstadens behandling af personoplysninger ikke er sket i over-
ensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens1 artikel 32, stk. 1.

Samtidig finder Datatilsynet, at der er grundlag for at meddele Region Hovedstaden påbud 
om, at udarbejde og indføre en proces, der sikrer, at ingen ændringer i sundhedsplatformens 
funktionalitet eller datagrundlag gennemføres og sættes i drift, før det er sikret, at der ikke ved 
kendte integrationer med andre systemer skabes urigtige informationer i disse. Påbuddet med-
deles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra d.

Fristen for efterlevelse af påbuddet er den 10. marts 2022. Datatilsynet skal anmode om se-
nest samme dato at modtage en bekræftelse på, at påbuddet er efterlevet. Ifølge databeskyt-

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (ge-
nerel forordning om databeskyttelse).
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Side 2 af 9telseslovens2 § 41, stk. 2, nr. 5, straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder den, der 
undlader at efterkomme et påbud meddelt af Datatilsynet i medfør af databeskyttelsesforord-
ningens artikel 58, stk. 2, litra d og e.

Datatilsynet skal endvidere udstede en advarsel til Region Hovedstaden om, at idriftsættelse 
af systemændringer i sundhedsplatformen, hvor der forekommer dataintegration med andre 
systemer, uden at der foretages test af dataintegritet, sandsynligvis vil være i strid med data-
beskyttelsesforordningens artikler 5, stk. 1, litra a og d, 32, stk. 1. Advarslen meddeles efter 
databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra a. 

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sager og en begrundelse for Datatilsynets afgø-
relse.

2. Sagsfremstilling vedr. 2020-442-8862
Sundhedsdatastyrelsen har den 10. august 2020 anmeldt et brud på persondatasikkerheden 
til Datatilsynet.

Det fremgår af anmeldelsen, at en kodeændring i Sundhedsplatformen, som Region Hoved-
staden er dataansvarlig for, har medført en utilsigtet dobbeltordination i Fælles Medicinkort 
(FMK), som Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for, således, at der i perioden mellem 
den 16. juli og den 10. august 2020 skete tab af integritet af personoplysninger i 4.223 medi-
cinordinationer vedrørende 2.310 registrerede. 

Det fremgår af sagen, at ændringer i et bagvedliggende regelhierarki, som ikke direkte havde 
tilknytning til ordination af lægemidler og kommunikationen heraf til FMK, har påvirket den tek-
niske opsætning i Sundhedsplatformen således, at der i perioden mellem den 16. og de 23. 
juli 2020 opstod en fejl i integrationsmekanismen mellem medicinmodulet i Sundhedsplatfor-
men og FMK. 

Det fremgår endvidere af sagen, at Region Hovedstaden blev opmærksom på kodningsfejlen 
den 17. juli 2020 på baggrund af en brugerhenvendelse og derefter gennemførte udbedringer 
den 23. juli 2020. Regionen har i forlængelse af hændelsen været i dialog med Styrelsen for 
Patientsikkerhed og hospitalsdirektionerne og regionsrådene i Region Hovedstaden og Re-
gion Sjælland. Region Hovedstaden har i den forbindelse oplyst, at regionen ved en fejl ikke 
informerede Sundhedsdatastyrelsen om hændelsen. 

2.1. Bemærkninger fra Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen har oplyst til sagen, at integritetsfejlen i oplysningerne i FMK blev kon-
stateret den 8. august på baggrund af omtale af hændelsen i pressen. Dette resulterede i, at 
2.310 registrerede fik dobbeltordination af medicin i perioden mellem den 16. juli og den 10. 
august 2020.

2.2. Bemærkninger fra Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har oplyst til sagen, at regionen havde mulighed for at teste kommuni-
kationen og opdage fejlen. Der blev imidlertid ikke udført test af kommunikationen mellem 
Sundhedsplatformen og FMK, idet kodningsfejlen skete i forbindelse med en rettelse af en 
uhensigtsmæssighed i en arbejdsgang i Sundhedsplatformen, som ikke direkte var forbundet 
til ordination af lægemidler og kommunikation heraf til FMK.

2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).



Side 3 af 9Det fremgår af høringsbesvarelsen, at Region Hovedstaden i forlængelse af hændelsen har 
igangsat et arbejde med kvalificering af relevante testscenarier og opfølgning på procedurer 
med henblik på bedre at kunne identificere afhængigheder til FMK og herefter gennemføre de 
nødvendige test inden ændringer lægges i produktion.

Region Hovedstaden har desuden oplyst, at regionen har igangsat en gennemgang af proce-
durer for at sikre, at FMK-teamet hos Sundhedsdatastyrelsen altid kontaktes hurtigst muligt 
efter konstatering af eventuelle lignende hændelser. 

Region Hovedstaden har afslutningsvis oplyst, at regionen har påtaget sig ansvaret for under-
retning af de registrerede i perioden mellem 30. juli og den 27. august, hvor der efter en kon-
kret sundhedsfaglig vurdering kunne siges at være en patientsikkerhedsmæssig konsekvens 
og dermed en sundhedsrisiko for de registrerede. Den konkrete sundhedsfaglige vurdering 
blev forestået af personale på de patientansvarlige afdelinger, som herefter forestod kontakt 
og sundhedsfaglig underretning af de patienter, hvor det blev fundet nødvendigt.

3. Sagsfremstilling vedr. 2021-442-13762
Sundhedsdatastyrelsen har den 8. juli 2021 anmeldt et brud på persondatasikkerheden til Da-
tatilsynet.

Det fremgår af anmeldelsen, at en kodefejl ved opgradering i Sundhedsplatformen har med-
ført en uoverensstemmelse i produktbeskrivelserne for 164 varenumre (lægemidler). Disse 
fejlbehæftede oplysninger blev vist i FMK således, at der i perioden mellem den 17. marts og 
den 30. juni 2021 skete tab af integritet af personoplysninger i 1.311 lægemiddelordinationer 
fordelt på 1.149 patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det fremgår af sagen, at kodeændringer, som er foretaget af leverandøren af Sundhedsplat-
formen, har resulteret i visning af en forkert ordinationsstyrke i fanen ”Effektueringer”, da den 
pågældende lægemiddelfil refererer til en gammel version af den relevante varenummerfil, 
hvilket har påvirket visning af ordinationsstyrke af lægemidler i FMK.

Det fremgår endvidere af sagen, at Region Hovedstaden blev opmærksom på kodningsfejlen 
den 22. juni 2021 på baggrund af en brugerhenvendelse og derefter rettede fejlen den 30. juni 
2021. Region Hovedstaden har i den forbindelse oplyst, at regionen først blev opmærksom 
på, at fejlen påvirkede FMK den 2. juli 2021 og har ved en mail af den 7. juli 2021 orienteret 
Sundhedsdatastyrelsen om hændelsen.

Regionen har oplyst til sagen, at leverandøren ikke har testet for denne fejl i forbindelse med 
release af opdateringen og har derfor ikke opdaget koden var fejlbehæftet.

4. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse
Datatilsynet lægger på baggrund af det af Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden 
oplyste til grund, at integrationsfejl mellem FMK og Sundhedsplatformen resulterede i dobbelt-
ordination af medicin. 

Datatilsynet lægger på den baggrund til grund, at der er sket utilsigtet ændring af personop-
lysninger, hvorfor tilsynet finder, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, jf. databe-
skyttelsesforordningens artikel 4, nr. 12.

4.1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32
Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1, at den dataansvarlige skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der 
passer til de risici, der er ved den dataansvarliges behandlinger af personoplysninger.
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Der påhviler således den dataansvarlige en pligt til at identificere de risici, den dataansvarli-
ges behandling udgør for de registrerede og til at sikre, at der indføres passende sikkerheds-
foranstaltninger, der beskytter de registrerede mod disse risici. 

Det er Datatilsynets opfattelse, at kravet jf. artikel 32 om passende sikkerhed normalt vil inde-
bære, at der i samfundskritiske systemer med et stort antal særlige kategorier af oplysninger 
om et stort antal brugere, stilles højere krav til, at den dataansvarlige sikrer, at der ikke sker 
utilsigtet ændring af personoplysninger, som kan medføre alvorlige konsekvenser for de regi-
strerede. 

For så vidt angår it-systemer, som den dataansvarlige ikke selv er ansvarlig for, men hvor den 
dataansvarlige er ansvarlig for væsentlige input i form af personoplysninger, er det Datatilsy-
nets opfattelse, at kravet om passende sikkerhed normalt vil indebære, at den dataansvarlige 
skal skabe det fornødne overblik over egen it-arkitektur og it-miljø, herunder de systemer, som 
er integreret med andre systemer ved at levere eller modtage data, og hvor tab af integritet af 
personoplysninger, vil medføre en betydelig risiko for de registreredes rettigheder, og sikre en 
kortlægning af integrationerne og dertilhørende afhængigheder.

Som følge af ovenstående, påhviler der den dataansvarlige en pligt til at melde kodeændrin-
ger i integrerede systemer ud til relevante dataansvarlige for de integrerede eksterne syste-
mer, inden de går i produktion. Disse krav skal sikre, at eksterne dataansvarlige er rettidigt in-
formeret om de planlagte ændringer og kan foretage hensigtsmæssige test af integritet af per-
sonoplysninger, som udveksles mellem de integrerede systemer.

Datatilsynet finder, at en risikoprofil som i disse sager tilsiger, at der burde være blevet udført 
test og kvalitetskontrol for så vidt angår kodeændringernes indvirkning på de integrerede sy-
stemer, herunder afprøvning af relevante testscenarier med henblik på at kunne identificere 
afhængigheder med andre systemer og herefter gennemføre de nødvendige test inden æn-
dringerne blev lagt i produktion. 

Datatilsynet finder endvidere, at den dataansvarlige skal sikre en rettidig underretning af alle 
relevante dataansvarlige i situationer, hvor der er konstateret fejl i integrationer mellem syste-
merne. 

Datatilsynet finder på ovenstående baggrund, at Region Hovedstaden – ved ikke at have kvali-
ficeret relevante testscenarier med henblik på bedre at kunne identificere afhængigheder til 
FMK, ikke at have gennemført nødvendige test inden ændringerne lagdes i produktion, ikke 
at have informeret Sundhedsdatastyrelsen om hændelserne umiddelbart efter hændelsernes 
konstatering – ikke har truffet passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at 
sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der opstår i forbindelse med behandlingsakti-
viteter via integrerede it-systemer med flere selvstændige dataansvarlige, jf. databeskyttelses-
forordningens artikel 32, stk. 1.

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale alvorlig kri-
tik af, at Region Hovedstadens behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstem-
melse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1.

Datatilsynet har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at selv mindre kodeændringer og 
kodefejl i de integrerede systemer, kan medføre betydelige risici for de registreredes rettighe-
der, og at det fremgår af sagerne, at den dataansvarlige ikke har informeret alle relevante par-
ter, for at reducere risici for de registrerede. 



Side 5 af 9Datatilsynet har ved valg af reaktion lagt vægt på, at Region Hovedstaden er ansvarlig for en 
platform, der udstiller stam/kildedata og services til et andet anvendersystem i sundhedsvæ-
senet (FMK), som har afgørende betydning for at borgere kan få den korrekte behandling og 
service baseret på retvisende data. Datatilsynet har yderligere lagt vægt på personoplysnin-
gernes karakter og perioden, hvor personoplysningernes integritet var kompromitteret. 

Datatilsynet har endvidere i skærpende retning lagt vægt på bruddenes gentagende karakter. 

Herudover finder Datatilsynet grundlag for at meddele Region Hovedstaden påbud om, at ud-
arbejde og indføre en proces der sikrer, at ingen ændringer i sundhedsplatformens funktionali-
tet eller datagrundlag gennemføres og sættes i drift, før det er sikret, at der ikke ved kendte 
integrationer med andre systemer skabes urigtige informationer i disse. Påbuddet meddeles i 
medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra d. 

Datatilsynet skal endvidere udstede en advarsel til Region Hovedstaden om, at idriftsættelse 
af systemændringer i sundhedsplatformen, hvor der forekommer dataintegration med andre 
systemer, uden at der foretages test af dataintegritet, sandsynligvis vil være i strid med data-
beskyttelsesforordningens artikler 5, stk. 1, litra a og d og artikel 32, stk. 1. Advarslen med-
deles efter databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2, litra a. 

4.2. Databeskyttelsesforordningens artikel 34
Det følger af forordningens artikel 34, stk. 1, at når et brud på persondatasikkerheden sand-
synligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, un-
derretter den dataansvarlige uden unødig forsinkelse den registrerede om bruddet på person-
datasikkerheden.

Det er Datatilsynets opfattelse, at brud på persondatasikkerheden, der indebærer tab af inte-
gritet vedrørende særdeles beskyttelsesværdige oplysninger, herunder oplysninger om hel-
bred og medicinordination, som udgangspunkt indebærer en høj risiko for de berørte borge-
res rettigheder, da tab af integritet af sådanne oplysninger kan indebære alvorlige helbreds-
mæssige konsekvenser for borgerne.

Datatilsynet har noteret sig, at Region Hovedstaden har foretaget en sundhedsfaglig under-
retning af de berørte registrerede. 

Datatilsynet skal i den forbindelse henlede regionens opmærksomhed på, at hvis et brud på 
persondatasikkerheden indebærer en høj risiko for de registrerede og således medfører en 
forpligtelse til underretning af de berørte registrerede, skal denne underretning leve op til kra-
vene fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 34, , stk.2, jf. artikel 33, stk. 3, litra b), c), 
d), hvorfor en sundhedsfaglig underretning ikke uden videre kan sidestilles med en databe-
skyttelsesretlig underretning af de registrerede. 

Datatilsynet skal derfor indskærpe, at underretning i sager om brud på persondatasikkerhe-
den overholder de databeskyttelsesretlige beskrivelseskrav. 

5. Afsluttende bemærkninger
Datatilsynet bemærker, at Datatilsynets afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. databeskyttelseslovens § 30.

Datatilsynets afgørelse kan dog indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63.



Side 6 af 9Datatilsynet offentliggør løbende afgørelser mv. på tilsynets hjemmeside i pseudonymiseret 
form. Hvis denne afgørelse offentliggøres, vil dette derfor ske på en sådan måde, at enkelt-
personer ikke umiddelbart kan identificeres.

Datatilsynet afventer herefter en bekræftelse fra Region Hovedstaden på, at påbuddet er ef-
terlevet. Bekræftelsen skal være Datatilsynet i hænde senest den 10. marts 2022.

Med venlig hilsen

Julia Ilu Sommer

Bilag: Retsgrundlag.
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Uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (gene-
rel forordning om databeskyttelse).

Artikel 2, stk. 1. Denne forordning finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der 
helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikkeautoma-
tisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Artikel 4. I denne forordning forstås ved:

1) »personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificer-
bar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fy-
sisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator 
som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator 
eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiolo-
giske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet 

2) »behandling«: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af au-
tomatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger 
gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, 
opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved 
transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller 
samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

[…]
7) »dataansvarlig«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution 

eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med 
hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formå-
lene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlems-
staternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpe-
gelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret

[…]
12) »brud på persondatasikkerheden«: et brud på sikkerheden, der fører til hændelig el-

ler ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet

Artikel 30. Hver dataansvarlig og hvis det er relevant, den dataansvarliges repræsentant fø-
rer fortegnelser over behandlingsaktiviteter under deres ansvar. Disse fortegnelser skal om-
fatte alle af følgende oplysninger:

a) navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og, hvis det er rele-
vant, den fælles dataansvarlige, den dataansvarliges repræsentant og data-
beskyttelsesrådgiveren

b) formålene med behandlingen 
c) en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personop-

lysninger
d) de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive vide-

regivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisatio-
ner

e) hvor det er relevant, overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en 
international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne 



Side 8 af 9internationale organisation og i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 49, 
stk. 1, andet afsnit, dokumentation for passende garantier

f) hvis det er muligt, de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kate-
gorier af oplysninger

g) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger omhandlet i artikel 32, stk. 1.

Artikel 32. Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostnin-
gerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risi-
ciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettig-
heder gennemfører den dataansvarlige og databehandleren passende tekniske og organisa-
toriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici, herunder 
bl.a. alt efter hvad der er relevant:

a) pseudonymisering og kryptering af personoplysninger 
b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af be-

handlingssystemer og -tjenester 
c) evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger 

i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse 
d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af 

de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

Stk. 2. Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hen-
syn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, 
ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, 
opbevaret eller på anden måde behandlet. 

Stk. 3. Overholdelse af en godkendt adfærdskodeks som omhandlet i artikel 40 eller en god-
kendt certificeringsmekanisme som omhandlet i artikel 42 kan bruges som et element til at på-
vise overholdelse af kravene i nærværende artikels stk. 1. 

Stk. 4. Den dataansvarlige og databehandleren tager skridt til at sikre, at enhver fysisk per-
son, der udfører arbejde for den dataansvarlige eller databehandleren, og som får adgang til 
personoplysninger, kun behandler disse efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre be-
handling kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

Artikel 33. Ved brud på persondatasikkerheden anmelder den dataansvarlige uden unødig 
forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, bruddet 
på persondatasikkerheden til den tilsynsmyndighed, som er kompetent i overensstemmelse 
med artikel 55, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden inde-
bærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder. Foretages anmeldel-
sen til tilsynsmyndigheden ikke inden for 72 timer, ledsages den af en begrundelse for forsin-
kelsen. 

Stk. 2. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være 
blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. 

Stk. 3. Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal mindst: 

a) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er mu-
ligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og 
det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger 



Side 9 af 9b) angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren eller et andet 
kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes 

c) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 
d) beskrive de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet 

for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, for-
anstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger. 

Stk. 4. Når og for så vidt som det ikke er muligt at give oplysningerne samlet, kan oplysnin-
gerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse. 

Stk. 5. Den dataansvarlige dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de 
faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne 
afhjælpende foranstaltninger. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i 
stand til at kontrollere, at denne artikel er overholdt.

Artikel 34. Når et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for 
fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, underretter den dataansvarlige uden unø-
dig forsinkelse den registrerede om bruddet på persondatasikkerheden. 

Stk. 2. Underretningen af den registrerede i henhold til denne artikels stk. 1 skal i et klart og 
forståeligt sprog beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden og mindst inde-
holde de oplysninger og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 33, stk. 3, litra b), c) og d). 

Stk. 3. Det er ikke nødvendigt at underrette den registrerede som omhandlet i stk. 1, hvis en 
af følgende betingelser er opfyldt: 

a) den dataansvarlige har gennemført passende tekniske og organisatoriske beskyttel-
sesforanstaltninger, og disse foranstaltninger er blevet anvendt på de personoplys-
ninger, som er berørt af bruddet på persondatasikkerheden, navnlig foranstaltninger, 
der gør personoplysningerne uforståelige for enhver, der ikke har autoriseret adgang 
hertil, som f.eks. kryptering 

b) den dataansvarlige har truffet efterfølgende foranstaltninger, der sikrer, at den høje ri-
siko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder som omhandlet i stk. 1 
sandsynligvis ikke længere er reel 

c) det vil kræve en uforholdsmæssig indsats. I et sådant tilfælde skal der i stedet foreta-
ges en offentlig meddelelse eller tilsvarende foranstaltning, hvorved de registrerede 
underrettes på en tilsvarende effektiv måde.

Stk. 4. Hvis den dataansvarlige ikke allerede har underrettet den registrerede om bruddet på 
persondatasikkerheden, kan tilsynsmyndigheden efter at have overvejet sandsynligheden for, 
at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en høj risiko, kræve, at den dataansvarlige 
gør dette, eller beslutte, at en af betingelserne i stk. 3 er opfyldt.
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