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MEDDELELSE TIL REGISTREREDE VEDR. BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN EFTER 
PERSONDATAFORORDNINGENS ART. 34 

Sædding Efterskole 

49204418 
Astrupvej 3, 6900 Skjern 

 
 

                                                                                                                                              Dato: 

Kære […] 

[Indledning til hændelse] 

Nærmere beskrivelse af bruddet på persondatasikkerheden 
[Hvad er der konkret sket] 

Konsekvenserne af bruddet på persondatasikkerheden for Dem 
[Her beskrives de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden] 

Foranstaltninger for at afhjælpe bruddet på persondatasikkerheden 
[Hvad gør vi, og hvad har vi allerede gjort for at håndtere bruddet og begrænse skaden, hvis skaden allerede 
er indtrådt] 

Yderligere informationer og kontakt til os 
Såfremt De har yderligere spørgsmål til kompromitteringen af Deres oplysninger, beder vi Dem venligst rette 
henvendelse til følgende  

Kontaktperson Mads Koefoed-Hessellund 

Telefon 23456642 

E-mail Mads@saedding.dk 
 

 

 

Endnu engang må vi beklage den risiko, vi har udsat Dem for. 

På vegne Sædding Efterskole 

Forstander  

Mads Koefoed-Hessellund 

 

 

Vejledning 

Dette dokument udgør en underretning til de registrerede vedrørende brud på 
persondatasikkerheden efter reglerne herom i art. 34 i persondataforordningen (forordning (EU) 
2016/679). 

Ved brud på persondatasikkerheden forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, 
der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, jf. persondataforordningens art. 4, 
nr. 12. 
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Når et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige uden unødig forsinkelse 
underrette den registrerede om bruddet på persondatasikkerheden.  

Det er dog ikke nødvendigt at underrette den registrerede, hvis en eller flere af følgende 
betingelser er opfyldt:  

a) den dataansvarlige har gennemført passende tekniske og organisatoriske 
beskyttelsesforanstaltninger, og disse foranstaltninger er blevet anvendt på de personoplysninger, 
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 risiko for de 
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder som omhandlet i stk. 1 sandsynligvis ikke længere 
er reel, eller  

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

Vær opmærksom på at der eventuelt i tillæg til denne underretning til den registrerede skal ske en 
anmeldelse om bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet. Der er udarbejdet en 
selvstændig vejledning og skabelon herfor. 

 


