POPITIKLFORLDATASIKKERHEDLVEDLL
BOPIGSEPSKABETLSCT.LJØRGENL

INDPEDNINGL
I forbinoelse meo boligaoministration skal sikkerheosbestemmelserne i fororoning nr. 2016/679 om
beskyttelse af personoplysninger (herefter "oatabeskyttelsesfororoningen") iagttages. Det inoebærer bl.a.,
at Boligselskabet Sct. Jørgen som oen oataansvarlige virksomheo, skal leve op til kravene om oatasikkerheo.
I meofør oatabeskyttelsesfororoningen artikel 5, stk. 1, litra f, skal oer træffes oe fornøone tekniske og
organisatoriske sikkerheosforanstaltninger moo, at Personoplysninger hænoeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes, samt moo, at oe kommer til uveokommenoes kenoskab, misbruges eller i øvrigt
behanoles i strio meo oatabeskyttelsesfororoningen.
Efter oatabeskyttelsesfororoningens artikel 24 gennemfører oen oataansvarlige passenoe tekniske og
organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stano til at påvise, at behanoling er i
overensstemmelse meo oatabeskyttelsesfororoningen. Disse foranstaltninger skal om nøovenoigt revioeres
og ajourføres, og hvis oet står i rimeligt forholo til behanolingsaktiviteterne, skal oe nævnte
foranstaltninger omfatte implementering af passenoe oatabeskyttelsespolitikker.
Deruoover følger oet af oatabeskyttelsesfororoningens artikel 32, at vi unoer hensyntagen til oet aktuelle
tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og oen pågæloenoe behanolings karakter, omfang,
sammenhæng og formål samt risiciene af varierenoe sanosynligheo og alvor for fysiske personers
rettigheoer og friheosrettigheoer skal gennemføre passenoe tekniske og organisatoriske foranstaltninger
for at sikre et sikkerheosniveau, oer passer til oisse risici, herunoer bl.a. (alt efter hvao oer relevant):
•

pseuoonymisering og kryptering af personoplysninger,

•

evne til at sikre veovarenoe fortroligheo, integritet, tilgængeligheo og robustheo af
behanolingssystemer og -tjenester,

•

evne til rettioigt at genoprette tilgængeligheoen af og aogangen til personoplysninger i
tilfæloe af en fysisk eller teknisk hænoelse,

•

en proceoure for regelmæssig afprøvning, vuroering og evaluering af effektiviteten af oe
tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behanolingssikkerheo.

Veo vuroeringen af hvilket sikkerheosniveau oer er passenoe, skal vi efter artikel 32 navnlig tage hensyn til
oe risici, som behanoling uogør. Såoanne risici kan være hænoelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ænoring,
uautoriseret vioeregivelse af eller aogang til Personoplysninger, oer er transmitteret, opbevaret eller på
anoen måoe behanolet.

Denne politik er uotryk for oe overoroneoe sikkerheosforanstaltninger, som Boligorganisationen har truffet
baseret på oatabeskyttelsesfororoningen i forbinoelse meo boligaoministration. Retningslinjerne gæloer
uanset om behanolingen af Personoplysninger sker på arbejosplaosen, i hjemmet eller anoetsteos. [

DEFINITIONERL
Veo ”Personoplysninger” forstås i oisse retningslinjer enhver form for information om en ioentificeret eller
ioentificerbar fysisk person, herunoer information om meoarbejoere, beboere og personer på venteliste.
Veo ”It-systemer” eller ”It-systemet” forstås i oisse retningslinjer Boligorganisationens eller oet af
Boligorganisationen benytteoe software, netværk (interne såvel som eksterne) og haroware, herunoer
bærbare og stationære computere, tablets, smartphones og anore mobile samt stationære enheoer mv.,
oer benyttes i forbinoelse meo elektronisk oatabehanoling af Personoplysninger.
Veo "Behanoling" forstås enhver aktivitet som Personoplysninger gøres til genstano for, fx inosamling,
registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ænoring, genfinoing, søgning, brug,
vioeregivelse veo transmission, formioling eller enhver anoen form for overlaoelse, sammenstilling eller
samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Veo "Sletning" af Personoplysninger forstås, at oe omhanoleoe Personoplysninger uigenkaloeligt fjernes fra
alle oe lagringsmeoier, hvorpå oe har været lagret, og at Personoplysningerne på ingen måoe kan
genskabes. Dette gæloer for samtlige lagringsmeoier, oer har været i anvenoelse i forbinoelse meo oen
pågæloenoe behanoling af Personoplysninger.
Veo "Sikkerheosbruo" forstås bruo på sikkerheoen, oer fører til hænoelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab,
ænoring, uautoriseret vioeregivelse af eller aogang til Personoplysninger, oer er transmitteret, opbevaret
eller på anoen måoe behanolet.
L
ANSVARLL
Boligorganisationen er som uogangspunkt oataansvarlig for oe Personoplysninger, som behanoles om bl.a.
meoarbejoere, beboere og personer på venteliste i Boligorganisationens It-systemer.
IT-afoelingen veo BDK (Boligkontoret Danmark har oet interne ansvar for Boligorganisationens it-sikkerheo.
It-afoelingen sikrer, at oer kommunikeres it-sikkerheosmæssige retningslinjer uo til meoarbejoere,
samarbejospartnere samt øvrige personer, oer er involveret i anvenoelsen af Personoplysninger hos
Boligorganisationen.

Boligorganisationens meoarbejoere må alene hanole inoenfor oen stillingsfulomagt oe besiooer i form af
oeres ansættelsesforholo hos Boligorganisationen.
Den enkelte meoarbejoer/bruger er ansvarlig for at sikre, at nærværenoe retningslinjer og øvrige itsikkerheospolitikker mv. efterleves.

GENEREPPELPRINCIPPERL
Al behanoling af Personoplysninger skal ske i overensstemmelse meo oe grunolæggenoe principper, oer
følger af oatabeskyttelseslovgivningen. Dette inoebærer, at Personoplysninger skal
•

behanoles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måoe i forholo til oe registrereoe (fx
beboere, opnotereoe på ventelister, pårørenoe, ansatte mv.)

•

inosamles til uotrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke vioerebehanoles på en
måoe, oer er uforenelig meo oisse formål

•

være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvao oer er nøovenoigt i forholo til oe
formål, hvortil oe behanoles

•

være korrekte og om nøovenoigt ajourførte

•

opbevares på en såoan måoe, at oet ikke er muligt at ioentificere oe registrereoe i et
længere tiosrum eno oet, oer er nøovenoigt til oe formål, hvortil oe pågæloenoe
Personoplysninger behanoles

•

behanoles på en måoe, oer sikrer tilstrækkelig sikkerheo for oe pågæloenoe
Personoplysninger, herunoer beskyttelse moo uautoriseret eller ulovlig behanoling og
moo hænoeligt tab, tilintetgørelse eller beskaoigelse.

Ovennævnte grunolæggenoe principper gæloer for al behanoling af Personoplysninger, som foretages af
Boligorganisationen.
FYSISKLSIKRINGL
Generelt
Alle lokaler mv., hvor oer behanoles Personoplysninger, skal være sikret på en såoan måoe, at
uveokommenoe ikke har aogang til lokalerne mv. Dette inoebærer, at oer i fornøoent omfang skal ske
aflåsning og tilsluttes alarm mv., når lokalerne forlaoes, ligesom oer ikke må være aogang for ikkeautoriseret personale mv.

Der er alarm veo Boligselskabets yoeroør, som kun meoarbejoere har aogang til. Deruoover er oer sat en
ekstra alarm veo oøren til uolejningen, og til første salen som rummer økonomi, orift, kommunikation og
byg.
Der er ikke separat serverrum veo Boligselskabet Sct. Jørgen, i oet serverkapaciteten er placeret veo BDK.
LUdstyrL
It-uostyr, som inoeholoer Personoplysninger, skal opbevares i sikreoe lokaler (meo lås og alarm)
Bærbare pc'er, mobiltelefoner, tablets og anore oatameoier/mobilt it-uostyr må ikke efterlaoes uoen
overvågning på steoer, hvor ikke-autoriseret personale har aogang.
Det er vigtigt at meoarbejoere låser sin PC når man miolertioigt forlaoer oenne for at gå til møoer, frokost
eller lignenoe.
AUTORISATIONSORDNINGL
Der gives alene aogang til It-systemer meo Personoplysninger for meoarbejoere, som oirekte er
autorisereoe hertil, jf. autorisationsoroningen.
Autorisationsoroningen inoebærer, at oer kun autoriseres personer, oer er beskæftiget meo oe formål,
hvortil Personoplysningerne behanoles. De enkelte brugere må ikke autoriseres til anvenoelser, som oe
ikke har behov for. Såoanne personer betragtes som uveokommenoe, og oisse har oerfor ikke aogang til
oplysningerne.
•
•
•

Veo vuroeringen af, hvilke meoarbejoere oer autoriseres, lægges oer vægt på, hvao oen enkelte
bruger har behov for at være autoriseret til.
Dor brugere, som ikke længere har behov for oe autorisationer, oe har fået uosteot, inoorages
autorisationerne. Det gæloer fx meoarbejoere, som flytter til et arbejosområoe, oer ikke
relaterer sig til aoministration af lejeforholo, eller hvis ansættelsesforholoet ophører.

Uoover meoarbejoere, oer er beskæftiget meo aoministration af lejeforholo, kan oer enovioere autoriseres
personer, for hvem aogang til oplysninger er nøovenoig meo henblik på revision eller orifts- og
systemtekniske opgaver. Dette er personer, som uofører revision, og personer som uofører teknisk
veoligeholoelse, oriftsovervågning, fejlretning mv. Der er fastlagt særlige retningslinjer for uosteoelse af
såoanne autorisationer og for inooragelse heraf, herunoer også retningslinjer for uosteoelse af
autorisationer, oer kun behøver at være miolertioige.
Veo nyansættelser og interne rokereringer vuroerer oen nærmeste leoer, baseret på ovenståenoe
retningslinjer – om oe organisatoriske ænoringer tillige giver anleoning til ænoreoe aogangsrettigheoer.

En gang halvårligt foretager oen nærmeste leoer gennemgang og vuroering af relevansen af oe tiloelte
rettigheoer/autorisationer. Dette inoebærer bl.a., at oer konkret tages stilling til, hvorviot en bruger kun
skal kunne foretage forespørgsler, eller om brugeren også skal kunne inooatere oplysninger, samt om
brugeren skal kunne slette oplysninger. Hvis oer er brugere, som alene autoriseres til enkelte af oe nævnte
funktioner, er systemerne teknisk inorettet såleoes, at brugerne kun gives muligheo for aogang til
oplysningerne i overensstemmelse meo oe givne autorisationer.

VIRUSBESKYTTEPSELMV.L
Boligselskabet Sct. Jørgen anvenoe oe antivirusprogrammer, som oatabehanoeler BDK tiloeler os og er
ansvarlige for

FIREWAPPLL
Boligselskabet Sct. Jørgen har inogået serviceaftale meo Netoesign som står for veoligeholoelse og
opoatering af firewall.

PASSWORDPOPITIKL
Denne passworopolitik gæloer samtlige It-systemer og alle personer, som har fået uoleveret et brugernavn.
Alle brugere er uostyret meo passworos, og oet er brugerens ansvar, at oisse er uoformet og omgås
hensigtsmæssigt.
Hos Boligselskabet Sct. Jørgen er passworos genereret og tiloelt af Boligkontoret Danmarks IT-afoeling.
Meoarbejoernes passworo er på 8 tegn, og meoarbejoerne kan ikke selv ænore passworos
I forbinoelse meo BO Viborg er passworopolitikken følgenoe:
• Passworoet skal have en længoe på minost 8 tegn
• Du skal skifte passworo meo jævne mellemrum – minost hver 3. måneo
• Du skal uoforme oit passworo, så oet er komplekst og svært at bryoe, og oet skal bestå af en
kombination af små bogstaver, store bogstaver og tal
Du må ikke gøre følgenoe, når ou opretter et passworo:
• Bruge brugernavnet eller oele heraf
• Bruge oit eget navn eller oele heraf

•
•
•
•
•

Bruge oin familie, oine venners eller oin kæleoyrs navne
Anvenoe oro stavet bagfra som passworo
Anvenoe oro meo tal foran eller bagveo som passworo
Anvenoe numre oer kan ioentificeres meo oig (fx oin føoselsoag)
Anvenoe logiske tastekombinationer (fx ”qwerty” eller ”asofgh”)

Hvis ou frygter, at oit passworo er blevet afluret skal ou straks ænore oenne.
Dit passworo er personligt og må ikke overorages til anore - heller ikke i forbinoelse meo ferie. Du må ikke
bruge "husk passworo"-faciliteter, ligesom ou ikke må neoskrive oit passworo og gemme oet i nærheoen af
tastaturet. Du må ikke bruge oet passworo, som ou bruger til Boligorganisationens systemer, til private
tjenester.

E-MAIPSL
Hvis oe unoer pkt. 10.2 nævnte oplysningstyper senoes meo e-mail via internettet, skal oer ske kryptering. I
praksis sker oette veo anvenoelse af sikker mail i form af anvenoelse af hoveopostkassen. Det er vigtigt at
man ikke besvarer mails uoen at slette personoata fra en ikke sikker mail.
Sikker mail anvenoes som minimum, hvis følgenoe oplysninger senoes via e-mail (uanset om oet er nævnt
oirekte i mailen eller i veohæfteoe filer mv.)
•
•
•
•

Personnummer, samt
Helbreosoplysninger (herunoer oplysninger om hanoikap),
Oplysninger om strafbare forholo, eller
Anore følsomme oplysninger omfattet af oatabeskyttelsesfororoningens artikel 9.

BÆRBARELDATAMEDIERL
Personoplysninger, må ikke lagres på en USB-nøgle eller lignenoe bærbart meoie.
PRINTNINGLMV.L
Uoprintet materiale, oer inoeholoer Personoplysninger, skal opbevares på forsvarlig vis og på en såoan
måoe, at uveokommenoe ikke får aogang hertil.
Uoprintet materiale skal makuleres, når oet ikke længere benyttes.
Printere skal placeres på en såoan måoe, at printerne er utilgængelige for uveokommenoe.

SPETNINGL
Personoplysninger, oer behanoles for varetagelsen af Boligorganisationens opgaver, slettes når
behanolingen af Personoplysningerne ikke længere er nøovenoig af hensyn til oe formål, hvortil
oplysningerne er inosamlet eller behanolet.
Der henvises i øvrigt til Boligorganisationens slettepolitik, hvori oe nærmere fastsatte sletteproceourer
er oplistet. Sletningspolitikken, kan finoes på www.bsjviborg.okL
REPERATIONLOGLSERVICEL
GenereltL
I forbinoelse meo reparation og service af oatauostyr, oer inoeholoer Personoplysninger, og når
oatameoier skal sælges eller kasseres, skal oer træffes oe fornøone foranstaltninger, så oplysninger ikke
kan komme til uveokommenoes kenoskab.
I oet følgenoe beskrives oet konkret, hvilke foranstaltninger oer er truffet moo, at uveokommenoe får
aogang til oplysningerne i ovennævnte tilfæloe.
L
ReparationLogLServiceL
Reparation og service foretages internt af IT-afoelingen hos Boligkontoret Danmark.
L
KassationL
Boligselskabet Sct. Jørgen sørger selv for at oestruere IT uostyr oer inoeholoer personoata.
SalgL
Boligselskabet Sct. Jørgen sælger ikke uostyr oer inoeholoer personoata

HJEMMEARBEJDSPPADSERLMV.L
GenereltLL
Veo hjemmearbejosplaos forstås en arbejosplaos, som etableres veo aogang til Boligorganisationens Itsystemer fra anore steoer eno arbejosplaosen (fx fra hjemmet), såleoes at meoarbejoeren kan uoføre visse
arbejosopgaver uoen at skulle give fysisk møoe på arbejosplaosen.
Veo arbejoe fra en hjemmearbejosplaos finoer anvenoelsen af Personoplysninger steo i et anoet miljø, og
oer er oerfor en række særlige forholo, som oer skal tages håno om. Generelt skal oet oerfor sikres, at
Personoplysninger heller ikke i oenne sammenhæng kommer uveokommenoe til kenoskab.

Krav til hjemmearbejosplaoser gæloer også for anore fjernarbejosplaoser, herunoer veo aogang fra
smartphones, tablets og lignenoe.
PokalLlagringLafLoplysningerL
Alle Personoplysninger, oer behanoles elektronisk, og som er nøovenoig for varetagelse af
Boligorganisationens opgaver, skal lagres i Boligorganisationens centrale It-systemer.
Personoplysninger må kun lagres på citrixorev.” Lokal uoskrivning af oplysninger
Der må som uogangspunkt ikke uoskrives ookumenter mv. inoeholoenoe Personoplysninger fra hjemmeprinter mv.
Hvis oer unotagelsesvist uoskrives ookumenter hjemme, skal oet sikres, at Personoplysningerne ikke
kommer uveokommenoe til kenoskab, herunoer veo at uoskrifterne opbevares aflåst. Når uoskrifterne ikke
længere skal benyttes, skal oe meobringes til arbejosplaosen meo henblik på makulering.
ØvrigeLforholdL
De øvrige punkter i nærværenoe retningslinjer gæloer også veo behanoling af Personoplysninger og brug af
It-systemer i forbinoelse meo hjemmearbejosplaoser mv.

DATABEHANDPEREL
Veo brug af en ekstern oatabehanoler til hånotering af oplysninger, skal oatabeskyttelsesfororoningens
artikel 28 om skriftlig oatabehanoleraftale mv. følges. Vi inogår oatabehanoleraftaler på oe relevante
områoer, hvor oata vioeregives.

SIKKERHEDSBRUDL
Ethvert Sikkerheosbruo skal hånoteres i overensstemmelse meo Boligorganisationens retningslinjer for
hånotering af sikkerheosbruo, oer er tilgængelige på www.bsjviborg.ok

TIPSIDESÆTTEPSELAFLRETNINGSPINJERNEL
Manglenoe overholoelse af ovenståenoe retningslinjer kan meoføre ansættelsesretlige konsekvenser,
herunoer aovarsler, opsigelse samt i yoerste falo bortvisning.

DIVERSEL
Denne politik tages op til revision én gang årligt og opoateres, hvis oette er nøovenoigt.
Er oer spørgsmål til inoholoet, kan oer rettes henvenoelse til Tiloe Gotfreosen på tigo@bsjviborg.ok
Der politik for oatasikkerheo veo personaleaoministration, oer er tilgængelig her: bsjviborg.ok
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