Velkomst

Dagsorden

Dataetik – Hvad er det? v/ Karsten Vest, Styrelsen for It og Læring
Erfaringer med at understøtte lokalt arbejde med databeskyttelse og
dataetik v/ Danmarks Private Skoleforening
jf. fremsendte link/bilag: Danmarks Private Skoleforenings publikation
”Vejledning om EU’s persondataforordning”
DPO-rollen v/ Kira Gandrup, Juridisk Kontor
jf. fremsendte bilag: Skriv om DPO-rollen
Generel drøftelse om status og planlagte indsatser i fht. lokalt arbejde m.
compliance og dataetik – herunder erfaringsudveksling og input til
spørgsmål
Evt.

Dataetik

et oplæg til lokal handling

Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen
Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

Dataetik på dagsordenen

Artikler i Berlingske medio april
04-09-2017

Dataetik

3

M’s synspunkter
” »Ministeriet lægger til hver en tid Datatilsynets fortolkning af loven til grund for
sin praksis. Som det er nu, har Datatilsynet ikke vurderet, at Lectio ikke
overholder Persondataloven,«
»Vi stiller ikke krav til gymnasierne, der ligger ud over persondataloven, men jeg
har en klar forventning om, at gymnasierne følger med og reagerer på eventuelle
generelle råd om beskyttelse af personoplysninger. Og selvom det ikke er ulovlig
praksis, er det oplagt, at gymnasierne overvejer, om det er nødvendigt med
offentligt tilgængelig data om eleverne nuværende såvel som tidligere på
internettet,«”
Merete Riisager
Lectio artiklen
i Berlingske 12. april
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M reaktion og initiativer
Brev til selvejeområdet i maj
•

Som jeg udtalte til Berlingske i artiklen den 12. april 2017, lægger Undervisningsministeriet,
hvad angår det juridiske aspekt til enhver tid Datatilsynets fortolkning til grund for sin praksis
i sådanne sager.

•

Men juridiske svar og overholdelse af lovgivningen er ikke nødvendigvis nok til at betrygge
elever og forældre i dag.

•

Jeg ser derfor også et behov for en dataetisk diskussion om anvendelse af personlige
oplysninger, herunder mere gennemsigtighed i forhold til hvilke elevdata, der anvendes og til
hvilket formål.

•

Den diskussion er et vigtigt bidrag til, at vi hver især bliver trygge ved institutionernes i øvrigt
lovlige anvendelse af data.

•

Den diskussion ser jeg meget gerne starter lokalt på institutionerne bl.a., fordi I selv er
dataansvarlige for de persondatabehandlinger, I foretager i de systemer, I selv anskaffer.
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Dataetik kom med i
økonomiaftalen med kommunerne
Regeringen og KL er enige om frem mod aftale om
kommunernes økonomi for 2019 at undersøge,
hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer
i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles.
Den øgede anvendelse af data på
undervisningsområdet skærper behovet for tryghed
hos både skoler, lærere, elever og forældre om,
hvordan data håndteres.
For at understøtte dette vil regeringen og KL sammen
udarbejde et sæt dataetiske principper for anvendelse
af persondata på folkeskoleområdet.
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Berlingske 20. Juni 2017
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Hvad er synsvinklen?
Fasthold det rette perspektiv!

Databeskyttelsesforordningen
Persondataforordningen
Styrke individernes (fysiske personers) ret til databeskyttelse
 Loven skal overholdes - men det er ikke nødvendigvis godt nok
 Forældre og elever skal beskyttes og betrykkes
 Det er ikke nok at vi (bureaukraterne, eksperterne eller ledere og
ansatte er trygge /ved hvad der sker
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Dataetik versus datalovgivning
Åbenhed og gennemsigtighed
Dataetik

Adfærdskodeks

Lovgivning

Organisatorisk understøttet og IT-understøttet
Populært sagt skal lovgivning beskytte, sikre personrettigheder og
sikre hjemmel, adfærdskodeks bidrage til en korrekt anvendelse af
lovgivningen og dataetik yderligere betrygge elever og forældre om
persondataanvendelsen.
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Dataetik versus datalovgivning
• Lovgivning

databeskyttelsesforordningen + dansk databeskyttelseslov
samt særlovgivning
OBS:
forordningen har en risikobaseret tilgang til databeskyttelse

• Adfærdskodeks

et sæt af retningslinjer der kan bidrage til en korrekt
anvendelse af regler i lovgivningen for behandling af
persondata

• Dataetik

tiltag til persondatabeskyttelse, som ligger ud over det lovgivning
formelt kræver eller som et adfærdskodeks fordrer for god
adfærd i forhold til at holde lovgivningen
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Konkrete bidrag til debatten
Dataethics - tænkehandletank
• Pernille Tranberg
• Gry Hasselbalch
• Catrine Søndergaard Byrne
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Etik eller Lov
• Fastholde dataejerskabet og kontrollen over data, når vi køber
eller anvender 3. parts software hos private leverandører
• Forbyd anvendelse af 3. part cookies i
undervisningsprogrammer
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Etik eller lov
• Bede eleverne om at anvende Facebook i undervisningen
Læreren har oprettet en Facebook gruppe
• Bede eleverne selv oprette en Facebook gruppe til brug for et
undervisningsforløb
• Bestyrelsen har persondatabehandling på det
bestyrelsesmøde, hvor de godkender årsregnskab og
ledelsesberetning
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Etik eller Lov
• Social plugins
fx Facebook, Twitter og andre sociale mediers tilbud om at
kunne sende likes, dele eller måske tilbyde login til andre
programmer
• Cookies
Første part-cookies, der ikke deler data med andre, som blot
anvendes som en hjælp i programmet (fx bogmærker).
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Et par råd
-

Vær åbne og ærlige om jeres persondatabehandling (lov og etik)
Tag debatten på institutionen/skolen med ansatte og elever (forældre)
Hjemmelsgrundlaget (lov)
Sagligt relevant (lov, vurdering, begrund)
Er det nødvendigt ? (lov – dataetik)
Stadig i tvivl – så indhent samtykke

 Opbyg et netværk af DPO’er i sektoren
 Styr jeres leverandører – databehandleraftaler (lov)
 Hold på elevernes persondata – giv ikke ejerskab eller råderet videre
Opfat elevers data som personlige og at det er deres ‘ejendom’.
Data er en ny form for valuta og det er vigtigt at private leverandører ikke får ejerskab til
disse data.
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Inspirationskilder
Artiklerne
Tirsdag d. 11. april 2017
http://www.business.dk/digital/oplysninger-om-danske-skoleelever-flyder-frit-paa-populaer-lektieplatform
Onsdag d. 12. 2017
http://www.business.dk/digital/df-ordforer-om-pivabent-lectio-det-kan-vaere-farligt-hvis-man-taenker
Torsdag d. 13. 2017
https://www.b.dk/nationalt/big-brother-er-paa-vej-i-folkeskole-vi-staar-med-en-dataetisk-udfordring
Lørdag d. 15. 2017
http://www.business.dk/digital/data-om-skoleelever-ligger-frit-fremme-i-aarevis

Søg i Infomedia på www.skoda.emu.dk

Dataethics tænkehandletank
https://dataethics.eu/

Radio podcast:

Interview med forfatterne til DataEtik på Radio24syv (september 2016)
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/14441731/18:24/manden-pa-ambassaden-hemmelige-fly-20-og-data-etik/
Danmarks Radio P1
debat om dataetik d. 31. juli 2017 (generelt og sundhedsområdet)
http://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2017-07-31
Radio 24Syv
Interview med M - minut 03:20-14-00 d. 30. juni 2017
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/18015425/dataetik-snyd-og-russerne
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Vejledninger til
databeskyttelsesforordningen
Justitsministeriet stormøde i 13. juni 2017

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/jmslides_til_stormoede_13_06_17.pdf

04-09-2017

Dataetik

17

