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Anvendelsen og udvekslingen af flådeoplysninger 

af organisationer er af stadigt større betydning for 

at drive en sikker og effektiv forretning.

Adgangen til data for en stor flåde, som i høj 

grad understøttes af telematik, medfører dog 

også uundgåeligt overvejelser med hensyn til 

datasikkerhed og -beskyttelse. Indførelsen af EU’s 

databeskyttelsesforordning har sat skarpt fokus på 

disse overvejelser.

Størstedelen af det, der kræves i henhold til 

databeskyttelsesforordningen, er allerede 

inkorporeret i lovgivningen, så for organisationer, 

der allerede har en tilgang med best practice, 

bør databeskyttelsesforordningen betragtes som 

"business as usual".

Flådeadministratorer og deres forsyningskæde skal 

sikre, at de har adgang til en passende infrastruktur, 

følger procedurer og arbejder i en kultur, hvor 

overtrædelser af databeskyttelsesforordningen 

undgås. Der kan være alvorlige konsekvenser 

af overtrædelser af forordningen. Webfleet 

Solutions’ løsninger tager i allerhøjeste grad 

databeskyttelsesforordningen i betragtning, og den 

spiller en central rolle i den rådgivning og support, 

vi yder over for vores kunder.

Her forklarer vi, hvad databeskyttelsesforordningen 

kan betyde for din virksomhed og din flåde, og vi 

tilbyder praktisk vejledning, som kan hjælpe dig 

med at holde dig på den rigtige side af loven.

Thomas Schmidt, 

 Administrerende direktør, Webfleet Solutions

ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne i Webfleet Solutions 

dokumentation og online er kun til information og er et 

udtryk for vores mening om emnet. De bør ikke betragtes 

som juridisk rådgivning vedrørende emnet. Desuden afspejler 

informationen i disse dokumenter og online muligvis ikke den 

seneste juridiske udvikling. Du bør ikke handle baseret på disse 

oplysninger uden at indhente juridisk rådgivning.

“Adgangen til data  
for en stor flåde medfører 

også uundgåeligt 
overvejelser med hensyn 

til datasikkerhed og 
-beskyttelse”



Den digitale verden, vi lever i nu, er meget anderledes, 

end dengang EU’s databeskyttelsesdirektiv blev 

indført tilbage i 1995.

Selv om de centrale principper stadig er gyldige, 

er loven blevet opdateret med indførelsen 

af databeskyttelsesforordningen (GDPR). 

Databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft 

den 25. maj 2018, harmoniserer lovgivning om 

databeskyttelse over hele Europa for at beskytte alle 

EU-borgere i tilstrækkelig grad. 

Helt grundlæggende vedrører den beskyttelse af 

personoplysninger, der defineres som "enhver form 

for information om en identificeret eller identificerbar 

fysisk person". Databeskyttelsesforordningen er 

som konsekvens et område af særlig interesse for 

flådeadministratorer, som ofte har adgang til eller 

administrerer chaufførers oplysninger.

Der er ingen grund til at opfatte de nye regler som en 

komplet revision af databeskyttelseslovgivningen – de 

skal mere betragtes som en udvidelse af nuværende 

forordninger og de processer for best practice, som 

organisationer anvender i øjeblikket.

 

DATABESKYTTELSES-
FORORDNINGEN:  
ET OVERBLIK

Databeskyttelsesforordningen 
harmoniserer lovgivning 
om databeskyttelse i hele 
Europa for at sikre passende 
beskyttelse af alle EU-borgere
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HVORDAN ÆNDRER DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN SÅ 
DATABESKYTTELSE I FORBINDELSE MED TELEMATIK?

      DEN FYSISKE PERSON ER I CENTRUM FOR 
DET HELE. Databeskyttelsesforordningens sigte 

er at styrke den fysiske persons rettigheder, så 

den enkelte person skal informeres på forhånd 

om, hvad vedkommendes data bruges til, hvorfor 

de bruges, hvor længe de bruges, og af hvem. 

Den fysiske person kan give eller tilbagetrække 

tilladelser og, med visse restriktioner, anmode 

om, at anvendelsen af hans/hendes data 

ophører.

      DET ER NØDVENDIG MED 
RISIKOVURDERINGER OG ET KONTROLSPOR. 
Ved anvendelse af personoplysninger skal 

virksomheder identificere og afbøde enhver 

risiko for, at oplysningerne misbruges, samt 

sørge for dokumentation, der skitserer, hvordan 

data anvendes, og virksomhederne skal desuden 

sørge for, at de fortsat overholder reglerne.

      VISSE ORGANISATIONER SKAL OGSÅ 
UDPEGE EN DATABESKYTTELSESRÅDGIVER. 
Databeskyttelsesforordningen introducerer 

pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, 

hvis du udfører visse former for 

databehandlingsaktiviteter. Når centrale 

aktiviteter f.eks. kræver regelmæssig og 

systematisk overvågning i stor skala af 

enkeltpersoner. Se vejledning her for yderligere 

kriterier.

      VIRKSOMHEDSRAPPORT TIL EN ENKELT 
KONTROLMYNDIGHED. Virksomheder, der 

driver forretning i forskellige europæiske 

lande – og især virksomheder, der håndterer 

køretøjer, som krydser landegrænser – henhører 

nu under ét sæt love og skal kun håndtere én 

kontrolmyndighed, den, der befinder sig i det 

land, hvor virksomheden har sit hovedkontor.

      SKÆRPEDE SIKKERHEDSKRAV. 
Personoplysninger er nu beskyttet mod alle 

former for uautoriseret brug baseret på en 

vurdering af dataenes følsomhed. De GPS-

positionsdata, der leveres af et telematiksystem, 

kan være følsomme oplysninger, da de kan 

afsløre en hel del om den fysiske person.

      STØRRE BØDER FOR MANGLENDE 
OVERHOLDELSE. Under 

databeskyttelsesforordningen er den maksimale 

bøde for overtrædelser 20 mio. euro eller fire 

procent af omsætningen, alt efter hvilket beløb 

der er størst.

Der introduceres flere afgørende ændringer af love vedrørende beskyttelse af personoplysninger under 

databeskyttelsesforordningen, og disse kan have særlige konsekvenser for flådeadministration og 

anvendelsen af telematik.
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Både dataansvarlige og databehandlere falder 

ind under databeskyttelsesforordningen. I de 

fleste tilfælde fungerer en virksomhed som den 

dataansvarlige, og virksomhedens leverandører 

klassificeres som databehandlere, men de komplette 

definitioner for begge er som følger:

• En databehandler er en organisation, der 

behandler personoplysninger på vegne af en 

ansvarlig. Webfleet Solutions fungerer som 

databehandleren for alle personoplysninger, der 

leveres af kunder og partnere via vores systemer 

og platforme.

• En dataansvarlig er en organisation, der 

bestemmer formålet og hensigten med 

behandlingen af personoplysninger. Når 

det f.eks. angår de flådedata, der leveres af 

vores Software-as-a-Service (SaaS) løsning 

til flådeadministrationsløsningen WEBFLEET, 

fungerer virksomheden som dataansvarlig, da 

de beslutter, hvordan disse data anvendes – for 

eksempel til at hjælpe med at øge sikkerheden af 

sine ansatte på vejene. 

En af de mest markante ændringer af lovgivningen for 

databeskyttelse, som databeskyttelsesforordningen 

medfører, er at databehandlere nu også skal 

overholde lovgivningen, hvor det førhen udelukkende 

var den dataansvarliges ansvar.

Det centrale ansvar for organisationer er angivet 

i databeskyttelsesforordningens principper for 

databeskyttelse. Det kræver, at personoplysningerne:

• Behandles lovligt, forsvarligt og på en 

gennemsigtig måde.

• Indsamles til specifikke, eksplicitte og legitime 

formål og ikke behandles yderligere på en måde, 

der ikke stemmer overens med disse formål.

• Er passende, relevante og begrænset til, hvad 

der er nødvendigt for at opfylde det formål, med 

henblik på hvilket de behandles.

• Er nøjagtige og, hvor nødvendigt, holdes 

opdaterede. Der skal tages alle fornødne skridt 

til at sikre, at unøjagtige personoplysninger 

omgående slettes eller rettes.

• Opbevares på en måde, som ikke tillader 

identifikation af den registrerede person længere, 

end det er nødvendigt for at opfylde de(t) formål, 

for hvilket de behandles.

• Behandles på en passende og sikker måde.

HVAD ER  
DERES ANSVAR?

HVAD ER ROLLERNE I 
DATA-BESKYTTELSES-
FORORDNINGEN?
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HVILKE TYPER PERSONOPLYSNINGER 
DÆKKES?

Definitionen af personoplysninger er blevet udvidet 

under databeskyttelsesforordningen. 

En fysisk person – eller en "registreret person" i 

henhold til forordningen – kan identificeres direkte 

eller indirekte. Personoplysningsidentifikatorer kan 

omfatte alt fra den fysiske persons navn til data, 

der kan forbindes med unikke identifikatorer, som 

f.eks. et køretøjs nummerplade eller et køretøjs 

stelnummer (VIN). Hvis den registrerede person 

kan identificeres ud fra dataene – selv om der ikke 

foretages identifikation – bør det betragtes som 

personoplysninger.

De typer personoplysninger, der relaterer til 

en identificeret eller identificerbar person, kan 

omfatte holdninger samt fakta, og kan desuden 

indeholde oplysninger om jobkvalifikationer til 

rekrutteringsmateriale og interviewnoter.

Anonymiserede data falder uden for rammerne af 

databeskyttelsesforordningen, hvis implementerede 

tiltag gør det umuligt eller uigennemførligt at tilknytte 

personoplysninger til en identificerbar person.

Udtrykkeligt samtykke er påkrævet for deling af 

følsomme personoplysninger – "personoplysninger 

om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller 

filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt 

tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, 

biometriske data med det formål entydigt at 

identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller 

oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold 

eller seksuelle orientering".
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DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG  
FOR BEHANDLING AF DATA

Du skal have en gyldig lovlig grund til at behandle 

personoplysninger, og formålet skal være defineret på 

forhånd.

Den mest indlysende berettigelse er måske 

udtrykkeligt samtykke fra den person, hvis 

oplysninger behandles. Det kan dog være 

problematisk i forhold til medarbejdere, da det kan 

være svært at påvise, at samtykket er afgivet frivilligt.  

Det er derfor muligt at vælge andre lovmæssige 

grundlag for behandling af data, og det skal klart og 

tydeligt dokumenteres, hvilken mulighed du vælger.

• SAMTYKKE

Her skal tydeligt samtykke afgives frivilligt 

af en fysisk person, før vedkommendes data 

kan behandles med et bestemt formål. Det er 

vigtigt at huske på, at dette samtykke skal være 

utvetydigt, det kan ikke være underforstået, og 

det kan tilbagetrækkes når som helst.

• LEGITIME INTERESSER

I dette tilfælde skal du eller en tredjepart have en 

legitim interesse, der ikke er i konflikt med den 

fysiske persons fundamentale rettigheder.

• OPFYLDELSE AF EN KONTRAKT

Dette er et muligt grundlag for behandling, hvis 

det er nødvendigt af hensyn til en kontrakt, du 

har indgået, eller er ved at indgå, med den fysiske 

person.

• JURIDISK FORPLIGTELSE

Behandling kan foretages, hvis det er nødvendigt 

for, at du kan overholde dine juridiske forpligtelser.

• VITALE INTERESSER

Behandling kan også finde sted, hvis det er 

nødvendigt for at beskytte nogens liv.

• OFFENTLIG OPGAVE 

I dette tilfælde skal behandling være nødvendig 

for at udføre en juridisk opgave i offentlighedens 

interesse.
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FORMÅL MED BEHANDLING 
AF DATA

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal 

formålet med behandling være klart angivet på 

forhånd. Det navngivne formål skal være specifikt 

og tydeligt defineret, så det er nemt at forstå for 

den fysiske person.

FORMÅL MED BRUG AF TELEMATIKDATA 

OMFATTER:

• Sporing af køretøjer af hensyn til sikring af 

aktiver og flådeoptimering.

• Overvågning af køreadfærd for at forbedre 

chaufførsikkerhed og reducere omkostninger 

til brændstof.

• Kommunikation med chauffører for at 

forbedre medarbejdersikkerhed og effektiv 

udførelse af arbejde.

• Brug af en fartskriver og data om 

chaufførtimer med henblik på overholdelse af 

arbejdstider.

• Administration af rapportering med henblik 

på optimering af forretningen, herunder 

forbedringer af kundeservice eller effektivitet 

af flåden.

• Integration med en hardware eller 

softwareløsning fra en tredjepart.

Det er værd at bemærke, at flådeadministratorer 

generelt ofte har en legitim interesse eller 

en kontraktlig berettigelse for behandling af 

personoplysninger.

For flådeadministratorer kan legitime interesser 

dække områder som behandlingen af data for 

kilometertal til administration af kontrakter for leasede 

køretøjer, brændstofoplysninger til forhindring af 

svindel eller anvendelsen af data om chaufføradfærd 

til at hjælpe med at beskytte en chaufførs sundhed og 

sikkerhed.

Kontraktlige årsager for behandling af data kan 

omfatte brugen af telematikdata til at registrere start 

og afslutning af arbejdstimerne for chauffører. Dette 

kan f.eks. dækkes af deres ansættelseskontrakt.

Det er også vigtigt at huske på, at en fysisk person 

har "ret til at blive glemt" og til at kræve sletning af 

data. Dette kan ske ved tilbagetrækning af samtykke, 

når dataene ikke længere er nødvendige i forbindelse 

med det formål, til hvilket de blev indsamlet, eller 

hvis den fysiske person modsætter sig behandlingen, 

og der ikke foreligger legitime interesser, der kan 

berettige fortsat behandling.
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HVEM SKAL TAGE 
ANSVAR?

Det er vigtigt at understrege, at alle i en organisation 

bør påtage sig ansvar for databeskyttelse, da brud på 

datasikkerhed kan forekomme flere forskellige steder i 

forsyningskæden og på flere forskellige måder.

Det er stadig passende, at det overordnede ansvar 

ligger hos en udpeget person eller et udpeget 

team for at sikre de processer, der er beregnet 

på, at forretningens overholdelse af forordninger 

administreres korrekt.

Flådeafdelingen vil sandsynligvis ikke skulle bære det 

ultimative ansvar for overholdelsen af forordninger, 

men en flådeadministrator kan spille en afgørende 

rolle på andre måder, f.eks. ved:

• Administration af leverandørforhold og sikring af, 

at kontrakter er plads.

• Kontrol af, at der er lovligt grundlag for 

anvendelsen af alle data relateret til chauffører 

eller medlemmer af flådeafdelingen.

• Indhentning af samtykke fra teammedlemmer, 

hvor det er nødvendigt.

• Kommunikation med medarbejdere og vigtige 

interesserenter, der er involveret i flådeafdelingen, 

for at sikre, at de er klar over deres ansvar.

• Anskaffelse af information, der er påkrævet med 

henblik på et kontrolspor for overensstemmelse, 

som f.eks. kontrakter og samtykkedokumenter.

På organisationsniveau kan hovedansvaret tildeles en 

udpeget databeskyttelsesrådgiver, men HR-, drifts- 

og it-afdelinger spiller i lige så høj grad en ledende 

rolle i processerne.



SÅDAN UDVIKLES 
EN HANDLINGSPLAN
Et stor antal datastrømme i flådens forsyningskæde 

kan udsætte flådeadministratorer for en særligt stor 

risiko i forbindelse med databeskyttelsesforordningen.

En virksomhed kan f.eks. indhente data om kørekort 

fra både den kørekortudstedende myndighed og 

chaufførerne selv for at afgøre, om de har ret til at 

føre et køretøj. Men disse data kan også deles med 

leverandører af tjenester i forbindelse med leasing af 

køretøjer, risikostyring eller forsikring.

Den høje risiko taget i betragtning er det første, 

en virksomhed bør gøre, at foretage en komplet 

risikovurdering, som hjælper med at give et detaljeret 

billede af de forskellige led i forsyningskæden, hvor 

der udveksles data, og identificere potentielle kilder til 

sikkerhedsbrud.

Der kan træffes foranstaltninger til håndtering af hvert 

led og hjælp med at sikre, at de rette foranstaltninger 

træffes for at afbøde og eliminere risici for den fysiske 

person, hvor det er muligt.

Faktisk er en sådan risikovurdering 

obligatorisk i bestemte situationer i henhold til 

databeskyttelsesforordningen, og der henvises 

til den som en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse (DPIA).

En DPIA er særligt relevant, når en ny 

dataproces, et nyt system eller en ny teknologi 

indføres i en forretning. Men den kan også 

bruges til at påvise ansvarlighed i henhold til 

databeskyttelsesforordningen, og det kan hjælpe 

en organisation med at agere i overensstemmelse 

med forordninger og demonstrere, at passende 

forholdsregler er blevet taget for at sikre fortsat 

overensstemmelse.
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Under databeskyttelsesforordningen er en DPIA 

påkrævet, hvor databehandling "sandsynligvis 

vil indebære en høj risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder". Dette gælder især 

i situationer, hvor data anvendes til:

• En systematisk og omfattende evaluering af de 

personlige aspekter for en fysisk person, inklusive 

profilering.

• Behandling af følsomme data i stor skala.

• Systematisk overvågning af offentlige områder i 

stor skala.

En stor andel af flådedata vil blive dækket af 

disse tre betingelser, som f.eks. anvendelsen af 

telematikteknologi til at overvåge chaufførens 

performance, der kan betragtes som systematisk 

overvågning af medarbejdere på deres arbejdsplads.

De fælles europæiske 

databeskyttelsesmyndigheder leverer vejledning 

om kravene til en vellykket DPIA, men de 

grundlæggende principper kan også dækkes af 

en tilgang med best practice til beskyttelsen af 

personoplysninger.

 

Overensstemmelse gøres nemmere med følgende 

foranstaltninger:

• Kortlæg alle datastrømme

• Undersøg forsyningskæden grundigt

• Sørg for, at alle relevante kontrakter er på plads

• Etabler en proces for dataanmodninger

• Hav en plan klar for håndtering af sikkerhedsbrud

• Sørg for, at medarbejdere forstår deres roller

BESKRIVELSE AF 
DEN PÅTÆNKTE 

BEHANDLING

PÅTÆNKTE 
FORHOLDSREGLER 
TIL HÅNDTERING AF 

RISICI

VURDERING AF 
TRUSLER MOD 

RETTIGHEDER OG 
FRIHEDSRETTIGHEDER

VURDERING AF 
NØDVENDIGHED OG 
PROPORTIONALITET

PÅTÆNKTE 
FORHOLDSREGLER 

FOR AT PÅVISE 
OVERENSSTEMMELSE

OVERVÅGNING  
OG GENNEMGANG

DOKUMENTATION
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KORTLÆG ALLE  
DATASTRØMME
Kortlægning af alle datastrømme, der er involveret 

i flådeforsyningskæden, kan være et nyttigt 

udgangspunkt for formålet med at udføre en 

passende risikovurdering.

Dette involverer notering af alle forskellige 

datastrømme, der kommer ind og ud af en 

virksomhed, samt de andre fysiske personer eller 

organisationer, der er involveret i disse transaktioner.

Det kan være nyttigt at kortlægge alt dette i et 

visuelt diagram med henblik på hurtig analyse af de 

forskellige led i kæden.

I hvert tilfælde er det relevant at identificere, 

hvem der er den dataansvarlige, og hvem der er 

databehandleren, og derefter afgøre, om de relevante 

aftaler er indgået.

Det vil hjælpe virksomheden med at forstå, 

hvor godt de er forberedt på ikrafttræden af 

databeskyttelsesforordningen, og hvor der potentielt 

kan være problemer.

TYPISKE FLÅDEDATASTRØMME

Virksomheder, der opererer med en flåde af 

køretøjer, håndterer et stort antal datastrømme, 

både ind og ud af organisationen. Eksempler på 

tredjeparts organisationer, med hvem følsomme 

personoplysninger kan udveksles, omfatter:

• Udbydere af telematik og anden software

• Leasingselskaber

• Forhandlere af motorkøretøjer

• Forsikringsudbydere

• Udbydere af løsninger til risikostyring

• Udbydere af løsninger til kontrol af ulykker

• Myndigheder for registrering af køretøjer

• Leverandører af service, vedligeholdelse og 

reparation

• Brændstofkortudbydere
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UNDERSØG  
FORSYNINGSKÆDEN 
GRUNDIGT
Virksomheder kan holdes ansvarlige for brud på 

datasikkerhed i hele forsyningskæden, og det betyder, 

at det er vigtigere end nogensinde at prøve at sikre, at 

alle flådeleverandører, der behandler følsomme data, 

gør det på en tydeligt sikker måde.

Hver databehandler, der identificeres ved skitsering 

af en sådan kortlægning af data, bør være i stand 

til at levere tilstrækkelige garantier for, at kravene 

i databeskyttelsesforordningen overholdes, og at 

rettighederne for registrerede personer beskyttes

Det samme gælder for alle potentielle nye 

leverandører, og det er vigtigt at fastlægge 

et klart kontrolspor for alle situationer, hvor 

personoplysninger behandles. Man bør også huske 

på, at disse leverandører muligvis også arbejder med 

sekundære leverandører, der eventuelt også anvender 

de data, der er tale om.

Virksomheder kan  
holdes ansvarlige for brud 
på datasikkerhed i hele 
forsyningskæden

SØRG FOR, AT ALLE 
RELEVANTE  
KONTRAKTER ER PÅ 
PLADS

Hvor der forekommer en datastrøm, er det vigtigt 

at afdække, om nyt samtykke er påkrævet for at 

sikre, at transaktionen er i overensstemmelse med 

databeskyttelsesforordningen.

Blev formålet med at bruge telematikdata førhen 

f.eks. klart angivet, uanset om de blev anvendt 

til at reducere omkostninger til brændstof, 

forbedre sikkerheden eller til andre formål? Hvis 

ikke, bør der rettes op på det for at gøre det 

klart for medarbejderen, hvorfor behandling af 

personoplysninger er påkrævet.

Når som helst en dataansvarlig benytter en 

databehandler, skal der indgås en skriftlig kontrakt, 

der angiver betingelserne for brug. Disse kontrakter 

er også et godt udgangspunkt for at sikre, at 

begge parter forstår deres ansvar og erstatninger. 

Databeskyttelsesforordningen angiver, hvad der skal 

medtages i en kontrakt mellem dataansvarlig og 

databehandler.
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ETABLER EN PROCES  
FOR 
DATAANMODNINGER

Under databeskyttelsesforordningen har en 

registreret person ret til at få adgang til de 

personoplysninger, en organisation har om 

vedkommende. Når det drejer sig om telematikdata, 

kan det evt. dække positions- og turoplysninger, 

kilometertal eller chaufføradfærdsstatistik blandt 

mange andre kategorier for data.

Hvis en person anmoder om adgang, skal de 

udleveres med oplysninger om, hvilke data der 

opbevares, og bekræftelse af, om de bliver behandlet. 

Der skal udleveres oplysninger senest inden for én 

måned efter modtagelse. Det kan dog forlænges med 

yderligere to måneder i tilfælde, hvor anmodninger er 

komplekse eller talrige.

Hvis virksomheder fortsat vil være sikre på at 

overholde regler og forordninger, tilrådes det at 

fastlægge en klar proces for behandlingen af disse 

anmodninger. Dette kan inkludere tildeling af ansvar 

til de relevante medarbejder og foranstaltninger til 

kontrol af identiteten af den person, der indgiver 

anmodningen.

De bør også sikre, at data er lettilgængelige. Når 

det gælder telematik, kan det betyde at arbejde 

med en leverandør, som leverer lettilgængelige, men 

omfattende, rapporter, der fremhæver, hvilke data der 

opbevares for hver medarbejder.

Virksomheder kan f.eks. også oprette en dedikeret 

e-mailadresse, som anmodninger kan sendes til. En 

tilgang med best practice vil give fysiske personer 

mulighed for at opnå fjernadgang til oplysninger via 

et sikkert selvbetjeningssystem.

Hvis en person 
anmoder om adgang, 
skal vedkommende 
forsynes med 
oplysninger om, hvilke 
data der opbevares og 
bekræftelse af, om de 
bliver behandlet
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HAV EN PLAN KLAR FOR  
HÅNDTERING AF 
SIKKERHEDSBRUD

Selv om der kan implementeres en lang række 

forholdsregler for at reducere risici, er det vigtigt at 

igangsætte en proces til håndtering af sikkerhedsbrud.

Et sikkerhedsbrud kan omfatte et eller flere af 

følgende scenarier:

• Adgang til personoplysninger af en uautoriseret 

tredjepart.

• Et forsætligt eller tilfældigt sikkerhedsbrud af en 

dataansvarlig eller databehandler.

• Afsendelse af personoplysninger til en forkert 

modtager.

• Databehandlingsenheder indeholder 

personoplysninger, der bliver væk eller stjålet.

• Ændring af personoplysninger uden tilladelse.

• Tab af tilgængelighed af personoplysninger.

Der bør iværksættes grundige processer til 

registrering, undersøgelse og intern rapportering 

af sikkerhedsbrud. Dette bidrager til at sikre, at der 

kan træffes en informeret beslutning om, hvorvidt et 

sikkerhedsbrud er alvorligt nok til at blive rapporteret 

til den relevante tilsynsmyndighed, hvilket skal ske 

inden for 72 timer, hvis det kan lade sig gøre. Hvis 

der er en høj risiko for, at sikkerhedsbruddet har 

en ugunstig indvirkning på den fysiske persons 

rettigheder og frihedsrettigheder, skal den fysiske 

person også underrettes.

For at kunne bistå i denne proces kan medarbejdere 

undervises i, hvordan man genkender et 

sikkerhedsbrud, og hvem man rapporterer 

sikkerhedsbrud til i deres virksomhed.

TJEKLISTE FOR SIKKERHEDSBRUD

For at kunne reagere korrekt på ethvert 

sikkerhedsbrud skal virksomheder sørge for, at de 

opfylder alle følgende krav:

• Etablering af en proces til vurdering af den 

sandsynlige risiko for fysiske personer som 

følge af sikkerhedsbruddet.

• Identifikation af, hvem den relevante 

tilsynsmyndighed er for dine aktiviteter for 

databehandling.

• Etablering af en proces for underretning 

af den relevante tilsynsmyndighed om et 

sikkerhedsbrud inden for 72 timer efter, at man 

er blevet opmærksom på den, selv om vi ikke 

har alle detaljerne endnu.

• Viden om, hvilke oplysninger vi skal videregive 

til den relevante tilsynsmyndighed om et 

sikkerhedsbrud.

• Etablering af en proces for underretning af 

berørte fysiske personer om et sikkerhedsbrud, 

når det er sandsynligt, at det vil medføre 

en høj risiko for deres rettigheder og 

frihedsrettigheder.

• Information af berørte fysiske personer uden 

unødig forsinkelse.

• Hvilke oplysninger der skal leveres til fysiske 

personer om et sikkerhedsbrud samt 

rådgivning, der kan hjælpe dem med at 

beskytte sig mod konsekvenserne.

• Dokumentation af alle sikkerhedsbrud, selv 

om de ikke behøver at blive rapporteret alle 

sammen1.

1  https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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Sommetider er der en overbevisning om, at 

ansvaret for databeskyttelse kun ligger hos den 

udpegede dataansvarlige i en organisation. Men alle 

medarbejdere kan spille en rolle med hensyn til at 

sikre, at deres virksomhed overholder forordninger. 

Selv dagligdags opgaver som f.eks. at sende en 

e-mail på kan medføre et sikkerhedsbrud, hvis 

personoplysningerne ved et uheld sendes til nogen, 

der ikke har samtykke til at se dem.

Derfor er det vigtigt at fastlægge en positiv 

organisatorisk kultur og hjælpe alle medarbejdere 

med at engagere sig i beskyttelsen af 

personoplysninger.

Kommunikation er en vigtig faktor for at opnå dette 

– det kan være igennem simple forholdsregler, som 

f.eks. e-mailmeddelelser til medarbejderstaben, 

og videre til målrettede undervisningssessioner og 

workshops. Virksomheder bør også sørge for at 

sikre, at medarbejderstaben er klar over deres ansvar 

for at beskytte data, inklusive alle aktiviteter, der 

indebærer risikoen for et sikkerhedsbrud, og hvordan 

de skal reagere, hvis de føler, at de har bidraget til et 

sikkerhedsbrud.

Ved administration af en flåde med køretøjer kan 

kommunikation udgøre en helt særlig udfordring, da 

medarbejdere muligvis tilbringer en hel del af tiden 

på vejen, så det kan være en god ide at overveje, 

hvordan kommunikationen foregår. Det kan indebære 

at sende meddelelser til medarbejdere via deres 

chaufførterminaler i køretøjet eller udarbejde en kort 

SØRGE FOR, AT MEDARBEJDERE 
FORSTÅR DERES ROLLE

håndbog til opbevaring i køretøjet. Alt dette kan 

udgøre en del af en struktureret, metodisk tilgang 

til databeskyttelse og, ved at følge vejledning til 

best practice, kan virksomheder skabe sig en stærk 

position med hensyn til at sikre, at de fortsat opererer 

i overensstemmelse med forordninger.

Det kan være en omfattende opgave, men tid og 

ressourcer skal dedikeres til at sikre, at de relevante 

systemer fastlægges, og at det løbende overvåges, at 

de er velegnede. 

Det er også utrolig vigtigt at arbejde med 

leverandører, som kan overholde de samme 

høje standarder med hensyn til databeskyttelse. 

Det betyder også gennemgang af eksisterende 

leverandørforhold, hvor data deles, for at være 

absolut sikre på, at der foreligger en tydelig aftale om, 

hvad dataene skal anvendes til. En tilgang med best 

practice kan også omfatte anvendelsen af skriftlige 

aftaler for at angive de specifikke vilkår for brug.

Derfor er det vigtigt at 
fastlægge en positiv 
organisatorisk kultur og hjælpe 
alle medarbejdere med at 
engagere sig i beskyttelsen af 
personoplysninger



SÅDAN KAN 
WEBFLEET SOLUTIONS  
HJÆLPE DIG MED 
AT OPFYLDE DINE 
FORPLIGTELSER 
I FORHOLD TIL 
DATABESKYTTELSES- 
FORORDNINGEN

Som flådeadministrator kan navigering i 

databeskyttelsesforordningen føles som at finde 

rundt i en kompleks labyrint af regler. 

Selv om de nye regler bør sættes i et vist perspektiv 

– som et skridt mod at udvide og forstærke 

lovgivningen om databeskyttelse og -sikkerhed – er 

ansvarsbyrden helt sikkert blevet større.

Manglende overholdelse af forordninger er ikke 

en mulighed. Det har ikke blot sat skarpere fokus 

på forholdet mellem flådeadministratorer og 

deres chauffører, men også på forholdet mellem 

administratorer (dataansvarlige) og databehandlere – 

især deres telematikleverandører. 

Virksomheder har brug for at kunne stole trygt på, 

at deres telematiksystem ikke kommer i konflikt 

med de nye regler, hvor de er ansvarlige for bøder 

i forbindelse med sikkerhedsbrud vedrørende 

databeskyttelse og -sikkerhed.

Hos Webfleet Solutions har vi arbejdet hen imod at 

opfylde kravene i databeskyttelsesforordningen helt 

siden 2012, da de første udkast blev offentliggjort. 

Derfor indgik forordningen i høj grad i vores 

overvejelser under udformningen af de løsninger, vi 

leverer til vores kunder, så du kan føle dig tryg ved, at 

vi har gjort alt, der var os muligt, for at sikre, at du er i 

sikre hænder.
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Princippet med databeskyttelse i designet og som 

standard, hvilket styrker vigtigheden af datasikkerhed, 

er væsentlig for databeskyttelsesforordningen.

Helt fra begyndelsen har du pligt til at implementere 

tekniske og organisatoriske forholdsregler for 

at påvise, at du har integreret databeskyttelse i 

databehandlingsaktiviteter.

INFORMATIONSSIKKERHED  
ER DET HELT CENTRALE

Det lægger et ekstra ansvar på disse 

designteknologier, når databeskyttelse skal indgå 

som en del af deres produktdesign. Webfleet 

Solutions, der fungerer som databehandler for 

kundernes personoplysninger, har bestræbt sig 

på at opfylde denne forpligtelse siden de første 

udkast til databeskyttelsesforordningen blev gjort 

tilgængelige i 2012. Herunder skitserer vi, hvordan 

vores løsninger, som kontrolleres og revideres af vores 

databeskyttelsesrådgiver (DPO), lever op til dette.

AKKREDITERET DATASIKKERHED

Vi har meget strenge regler for databeskyttelse 

og -sikkerhed, og vi har fastlagt processer for 

best practice for at sikre overholdelse af de 

højeste standarder. Det understøttes af den ISO/

IEC 27001:2013 akkreditering, der er blevet tildelt 

Webfleet Solutions, og som alle medarbejdere skal 

overholde. 

Vores ISMS-system (system til administration af 

informationssikkerhed) dækker alle vores kritiske 

forretningsprocesser, som vi skal bruge til at sikre 

informationsaktiver i forbindelse med Webfleet 

Solutions-tjenesteplatformen. I overensstemmelse 

med ISO/IEC 27001:2013-standarden omfatter dette 

arkitektur, ingeniørvirksomhed, kvalitetssikring 

samt it-tjenester samt vores sikre datacenter i EU. 

Sikker, krypteret logon og dataoverførsel til vores 

tjenesteplatform opfylder de højeste standarder 

for EV SSL-kryptering (Extended Validation SSL 

Certificate).
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Vores ISMS-system (system til administration af 

informationssikkerhed) omfatter:

• Detaljerede sikkerhedspolitikker, der 

tilbyder administrationsledelse og support til 

informationsadministrationssystemet og alle driftsmæssige 

aktiviteter.

• HR-sikkerhedsprotokoller, der indbefatter at vælge de rette 

medarbejdere og sikre dem vedvarende og tilpasset oplæring.

• Aktivstyring, der indbefatter lager, ejerskab og 

vedligeholdelse gennem et aktivs livscyklus, sikrer den rette 

kategorisering, mærkning og tilknytning af risikoejer. Det 

indbefatter sikker håndtering af virksomhedens intellektuelle 

ejendom og kundedata.

• Adgangskontroller, der medfører at al adgang begrænses 

til det, der er nødvendigt at have og nødvendigt at vide. 

Yderligere kontroller hjælper med at forhindre uautoriseret 

adgang.

• Kryptografiteknologier, der beskytter fortroligheden og 

integriteten af vores kundedata og driftssystemer.

• Fysisk og miljømæssig sikkerhed , der omfatter Tier3+-

datacentre, en aktiv konfiguration, der sikrer gendannelse 

efter katastrofer, og højt tilgængelige funktioner, der testes 

med jævne mellemrum.

• Driftsmæssig sikkerhed, der underbygges af basislinjer for 

sikkerhed og understøttes af administrerede, strenge og 

repeterbare processer.

• Kommunikationssikkerhed igennem forholdsregler som f.eks. 

netværksadskillelse, VLAN-opdeling, DMZ med firewalls på 

flere niveauer, Network Access Controls (NAC) og kryptering 

som standard med brug af de nyeste branchestandarder.

Vores principper og processer for 

sikker kodning sikrer en fleksibel 

livscyklus for produkter. Disse 

omfatter eksternt bedømt design og 

kodning, stilmæssige retningslinjer, 

QA-funktion/belastningstest, 

produkt- og forandringsstyring, 

evalueringer af statisk kode.

Vi har også følgende programmer: 

sikkerhedsuddannelse 

af vores arbejdsstyrke, 

sikkerhedstest og -bedømmelse 

på implementeringsniveau, 

styrkede systemer, sårbarheds-/

opdateringsadministration, test af 

web, program, sikkerhed.

Jævnlige undersøgelser af 

lovgivningsmæssige eller 

sikkerhedsmæssige krav, der 

kan påvirke vores Telematics-

platform eller informationsaktiver i 

henhold til ISMS' funktionsområde, 

udføres af vores ISMS-team 

(system til administration af 

informationssikkerhed) .
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DINE CHAUFFØRERS DATA – DU 
BESTEMMER

Da telematikdata vedrører dine chauffører, er det 

dig, der bestemmer, hvordan og til hvilket formål de 

bruges. 

Vi har arbejdet sammen med 

datafortrolighedsgrupper og arbejdsråd/

fagforeninger for at påvise vores engagement vedr. 

fortrolighed af chaufførdata. For at sikre, at alle 

har forstået, hvordan deres data anvendes, tilbyder 

vi omfattende forklarende materiale, herunder 

onlinebrugervejledninger og undervisningsmateriale. 

Der er adgang til disse via Explore WEBFLEET 

supportinformation og brugervejledninger 

tilgængelige på vores Webfleet Solutions 

kundeportal. 

Desuden er Webfleet Solutions løsningen yderst 

konfigurerbar, så du kan afgøre, hvilke data der 

indsamles – samt hvornår, og hvor længe de beholdes.

DATALAGRING OG -FASTHOLDELSE

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal du 

dokumentere, hvilke data du ligger inde med, hvor de 

kommer fra, og hvem du deler dem med. 

Webfleet Solutions tjenesteplatformen tilbyder 

standardindstillinger for datalagring baseret på 

typiske kundekrav, men indstillingerne kan justeres.

Tekstmeddelelser, ordrer og meddelelser om 

køretøjets status, sporinger af positionsdata sammen 

med kørselsdata og fartoverskridelsesdata gemmes 

automatisk i 90 dage. Turdata gemmes i to hele 

kalenderår ud over det indeværende år. Dog gemmes 

arkiverede rapporter i 36 måneder.

Alle kundedata, der behandles af Webfleet Solutions, 

gemmes i datacentre i bunkere tømt for ilt, der giver 

dobbelt redundans.
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DATAFORTROLIGHED OG -ADGANG

På linje med databeskyttelsesforordningen 

kontrolleres og revideres Webfleet Solutions for at 

sikre overholdelse af datafortrolighed.

Det er kun muligt at få adgang til WEBFLEET 

via et registreret kontonavn, brugernavn og 

adgangskode. I overensstemmelse med kravene 

i databeskyttelsesforordningen vil adgang til alle 

WEBFLEET-data for alle brugere sjældent være 

nødvendigt eller relevant.

De data, der er tilgængelige for registrerede 

brugere, kan som konsekvens begrænses, baseret 

på deres specifikke informationskrav. HR-chefer, 

økonomidirektører og salgs- og driftsprofessionelle 

vil f.eks. alle have brug for adgang til forskellige 

oplysninger til understøttelse af deres respektive 

funktioner.

Chauffører i køretøjer, der er udstyret med vores 

løsning til flådeadministration, kan skifte mellem 

tilstande for erhvervskørsel, pendling eller privatkørsel 

for at aktivere eller deaktivere sporing af køretøjets 

position.

Webfleet Solutions understøtter også kunders behov 

for at respektere fysiske personers rettigheder 

vedrørende adgang til og sletning af data.

I tilfælde af datasletning markeres data som fjernet 

og overskrevet for at forhindre, at data gendannes af 

uautoriserede parter.

Webfleet Solutions 
kontrolleres og revideres 
for at sikre overholdelse 
af datafortrolighed
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1 Fungerer du som databehandler eller dataansvarlig som 
defineret i databeskyttelsesforordningen?

2
Overholder dit system databeskyttelsesforordningen, og er 
det i overensstemmelse med internationale standarder for 
datasikkerhed og -beskyttelse?

3 Hvilke typer data lagrer du?

4 Hvor og hvor længe lagres chaufførers personoplysninger?

5 Har kunder kontrol over, hvor længe data lagres?

6 Tilbyder dit system brugeradministration, som begrænser 
adgang til data udelukkende til dem, der skal bruge dem?

7 Gør dit system det muligt at slette personoplysninger?

8 Stilles kundedata til rådighed for tredjeparter?

9 Har chauffører mulighed for at beskytte deres privatliv, når 
de tager private ture?

10
Tilbyder du kunder adgang til kommunikationsmateriale, 
som vi kan dele med chauffører, og hvor det forklares, 
hvordan deres personoplysninger anvendes?

TI SPØRGSMÅL DU SKAL STILLE TIL DIN TELEMATIKUDBYDER

Vi har skitseret, hvordan Webfleet Solutions hjælper dig med at opfylde dine forpligtelser og sikre, at din 

foretrukne leverandør hjælper dig med at blive på den rigtige side af loven.



ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne i Webfleet Solutions 

dokumentation og online er kun til information og er et udtryk 

for vores mening om emnet. De bør ikke betragtes som juridisk 

rådgivning vedrørende emnet. Desuden afspejler informationen 

i disse dokumenter og online muligvis ikke den seneste juridiske 

udvikling. Du bør ikke handle baseret på disse oplysninger uden at 

indhente juridisk rådgivning.


