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SAMMENFATNING 

Konsekvensanalysen kan overordnet sammenfattes på følgende måde:  
- Hvorvidt ledelsen kan godkende konsekvensanalysen 

- Databeskyttelsesrådgiverens synspunkter  

- Hvorvidt Datatilsynet skal høres, inden AI-løsningen idriftsættes 

- De væsentligste risici for behandlingerne af personoplysninger i AI-løsningen 

- Hvilke væsentlige implementeringsskridt, som det anbefales, at der bliver foretaget. 

 

Herudover skal det angives, hvordan der foretages kontrol af, om implementeringsskridtene er foretaget, 

samt hvordan processen fremadrettet vil være i forhold til løbende ajourføring af konsekvensanalysen.] 

 
Nærværende konsekvensanalyse er godkendt af Syddjurs Kommunes medlem af styregruppen for AI-
signaturprojektet Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre. 
Analysen vil blive ajourført i overensstemmelse med indholdet i den afledte plan med titlen ”Plan for 
opdatering af konsekvensanalysen og risikovurderinger, Syddjurs, version 1.0_20220126, Intelligent 
flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre”.  
 
Advokatfirmaet Poul Schmith har fremsat bemærkninger til konsekvensanalysen, og databeskyttel-
sesrådgiveren for Syddjurs Kommune har fået gennemgået analysen på et møde d. 4. januar 2022 og 
har efterfølgende givet udtryk for følgende synspunkter: 
 
IdentifikIdentifikIdentifikIdentifikation, evaluering og håndtering af risiciation, evaluering og håndtering af risiciation, evaluering og håndtering af risiciation, evaluering og håndtering af risici    

1) 

I konsekvensanalysens trin 1 til 3 beskrives en række risici, herunder: 

• Risiko for ulovlig overvågning af medarbejdernes færden  
• Risiko for brud på fortroligheden i forhold til medarbejdere, som er omfattet af navne- og 

adressebeskyttelse 
• Risiko for brud på fortroligheden i forhold til borgere, som er omfattet af navne- og adressebe-

skyttelse 
• Risiko for at deltagerkommunernes data bliver blandet sammen i Datalake 
• Risiko for at der behandles flere personoplysninger om borgerne end deres adresse (ved sam-

menkobling af borgerens adresse med data om medarbejder) 
• Risiko for at der behandles flere personoplysninger end nødvendigt (dataophobning) 

I de samme afsnit bliver det adresseret, hvordan nogle af de ovenstående risici kan minimeres ved brug 

af mitigerende foranstaltninger. Men der er ikke tale om en fuldstændig redegørelse. 

Disse konkrete risici bliver ikke direkte adresseret i trin 4, som handler om identifikation, evaluering 

og håndtering af risici. Der mangler således, efter min mening, en mere systematisk evaluering og 

håndtering af de ovenfor nævnte konkrete risici. 

 

2) 

I konsekvensanalysens trin 4 henvises der alene til bilag 2 og 3. Bemærkninger til dette: 
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• Der er oplistes flere typer personoplysninger i konsekvensanalysens afsnit 1.2 end fremgår i 
bilag 2 og 3. 

• Der oplistes flere typer registrerede i konsekvensanalysens afsnit 1.2 end fremgår i bilag 2 og 
3.  

• Der er en uoverensstemmelse mellem evalueringskriterierne for sandsynlighed og konse-
kvens i konsekvensanalysens afsnit 4.1 og de anvendte kriterier i bilag 2 og 3. 

• I bilag 2 og 3 har man ofte vurderet konsekvensen som ”lav” for den registrerede. F.eks. ved 
risikoen for, at der forekommer uberettiget adgang til personoplysninger (risiko nr. 9), og ri-
siko for misbrug af personoplysninger (risiko nr. 10). Jeg er uforstående overfor hvorfor kon-
sekvensen ikke vurderes højere for den registrerede når risikoen kan omfatte misbrug eller 
uberettiget adgang til lokationsdata. Jeg mener derfor at projektet bør genoverveje vurderin-
gerne af konsekvenser for de registrerede. 

 

Håndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettigheder    

1) 

Redegørelsen for håndtering af oplysningspligten er mangelfuld på en række områder. F.eks. bør der 

skelnes mellem oplysningspligten overfor borgere på den ene side og medarbejdere på den anden side.  

 

2) 

Der mangler redegørelse for hvordan retten til begrænsning og indsigelsesretten skal håndteres i AI-

løsningerne.  

 

Omfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysninger    

1) 

I afsnit 1.2 fremgår, at der alene behandles data, som har relevans for opfyldelsen af formålet med AI-

løsningerne. Men i samme afsnit skønnes det, at antal registrerede er 45.000, som er et ca. tal for alle 

borgere og medarbejdere i Syddjurs Kommune. Jeg kan ikke forestille mig, at det er relevant for for-

målet af AI-løsningerne, at der f.eks. behandles privatadresser for medarbejdere, som aldrig benytter 

kommunens bilflåde. Omfanget bør derfor forklares mere uddybende. 

 

Bemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af Bemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af Bemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af Bemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af personoplysningerpersonoplysningerpersonoplysningerpersonoplysninger    

1) 

Det bør redegøres mere uddybende for, hvorfor de enkelte typer personoplysninger, som oplistes i afsnit 

1.2, er nødvendige og begrænsede til formålet 
 
 
På baggrund af nærværende konsekvensanalyse vurderes det ikke nødvendigt at høre Datatilsynet 
inden AI-løsningerne idriftsættes. 
Analysen med tilhørende risikovurderinger har ikke afdækket væsentlige risici i AI-løsningernes be-
handlingen af personoplysninger.  
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INDLEDNING OG BAGGRUND  

Konsekvensanalysens formål  

Formålet med denne konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse er at beskrive den behandling af 
personoplysninger, som Syddjurs Kommune vil foretage i forbindelse med Simuleringstool til intelli-
gent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrsområdet.  
 
Konsekvensanalysen har endvidere til formål at afdække risici forbundet med behandlingen af person-
oplysninger i AI-løsningerne samt bidrage til at håndtere disse risici for fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder ved at vurdere dem og fastlægge foranstaltninger til at afhjælpe disse. 
 
Denne konsekvensanalyse er udarbejdet i overensstemmelse med minimumskravene til en konse-

kvensanalyses indhold i databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 7, samt i bilag 2 til Artikel 29-

Gruppens (nu: Det Europæiske Databeskyttelsesråd) vejledning om konsekvensanalyser.1  

Konsekvensanalysen skal således bidrage til at sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningens og 
databeskyttelseslovens regler, ligesom den er en væsentlig forudsætning for overholdelse af forordnin-
gens grundlæggende princip om ansvarlighed – dvs. dokumentation for overholdelse af forordningens 
regler, jf. forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 24. 
 

Baggrunden for konsekvensanalysen 

Årsagen til udarbejdelsen af denne konsekvensanalyse er følgende:  
Nærværende konsekvensanalyse er gennemført, da Simuleringstool til intelligent flådestyring, Data-
lake og PoC på skadedyrsområdet anvender lokationsdata og nye teknologier i form af kunstig intelli-
gens. Løsningen forventes samtidig at skulle behandle persondata om en omfattende mængde perso-
ner.  
Derfor vurderes det, at der er pligt til at gennemføre analysen. 
 

1. TRIN 1: SYSTEMATISK BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN AF PER-
SONOPLYSNINGER I AI-LØSNINGEN 

1.1 AI-løsningens formål og karakter 

Formålet med behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen er følgende:  

 
 
1 Artikel 29-Gruppen (nu Det Europæiske Databeskyttelsesråd, herefter forkortet ”EDPB”): Retningslinjer for konsekvensanalyse 

vedrørende databeskyttelse (DPIA) og bestemmelse af, om behandlingen ”sandsynligvis indebærer en høj risiko” i henhold til for-

ordning (EU) 2016/679, WP 248, rev. 01, revideret og endeligt vedtaget den 4. oktober 2017 
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Hvad er formålet/ene? Eksempler på formål kan være sagsbehandling, træffe afgørelser over 

for borgerne om ydelser, profilering med henblik på at forudsige borgernes behov for 

vejledning eller kontrolformål, f.eks. bekæmpelse af social svig. 

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen er, at: 
 

1. Fortrænge CO2 i anvendelsen af kommunens bilflåde ved at kigge på leasing og indkøb af kø-
retøjer. Konkret understøttes beslutningsprocesser omkring udskiftningen af fossilbiler med 
elbiler og cykler i den kommunale flåde af køretøjer. Eksempelvis matches kørte ruter med 
elbiler og cyklers rækkevidde og tilhørende adfærdskodeks for at pege på muligheder for at øge 
anvendelsen af elbiler 

2. Effektivisere kørslen med kommunale biler. Effektiviseringen vedrører vejtid og kørte kilome-
ter og involverer parametre som rækkefølgen og sammenlægning af besøg hos de registrerede. 

 

Formålet med Datalaken er at modtage, opbevare og bearbejder data, der anvendes i Simuleringstool 
til intelligent flådestyring og PoC på skadedyrsområdet. 
 
Formålet med Simuleringstool til intelligent flådestyring er at anvise de mest CO2-effektive køretøjer 
til den laveste pris ved leasing og indkøb samt ved booking. 
 
Formålet med PoC på skadedyrsbekæmpelse er at analysere potentialet for at effektivisere kørslen ud 
til borgere gennem ruteplanlægning med anvendelse af kunstig intelligens. Analysen har således ikke 
noget med den egentlige skadedyrsbekæmpelse at gøre. 
 

 

 

Sker der viderebehandling af personoplysninger til andre formål end det formål, som de for-

skellige oplysninger blev indsamlet til?  

 

Der sker ikke viderebehandling af personoplysninger til andre formål end de ovenstående beskrevne. 
Disse formål svarer til de som data i kildesystemerne er indsamlet til, væsentligst tilrettelæggelse og 
organisering af transporten i forbindelse med udførelse af kommunale service og myndighedsopgaver.  
 
Lokationsdata anvendes udelukkende til at tilstræbe CO2-fortrængning ved leasing og køb af køretøjer 
samt gennem mere intelligente køremønstre. Der er eksplicit fokus på, at de ikke anvendes i overvåg-
ningsøjemed. Derfor er der i AI-løsningernes brugergrænseflade ikke adgang til køretøjernes position 
i kombination med personoplysninger om medarbejdere eller borgere. Ligeledes må køretøjerne med 
GPS ikke bruges i privat øjemed, hvilket medarbejderne er instrueret i, så risikoen for ulovlig overvåg-
ning af medarbejdere på den måde er minimeret. Endelig er der en smal og restriktiv adgangsstyring 
til Datalaken, så ganske få har adgang til personoplysningerne her. 
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Hvilke legitime interesser har kommunen i at behandle registreredes personoplysninger i for-

bindelse med behandlingsaktiviteten? Det kan f.eks. være, at behandlingen af personop-

lysninger har hjemmel i lov, eller skal ske som led i offentlig myndighedsudøvelse.  
 

Syddjurs Kommune har legitim interesse i at behandle de registreredes personoplysninger, idet simu-
leringen, der gennemføres, sker for at effektivisere og fremme klimavenligheden i anvendelsen af den 
kommunale bilflåde. Bilflåden er en nødvendig understøttelse af kommunens myndighedsudøvelse. 
 

Hvad er det forventede udbytte af behandlingsaktiviteten for de registrerede?  
 

Behandlingsaktiviteten forventes at fremme omkostningseffektiviteten og klimavenligheden i anven-
delsen af kommunens bilflåde, som antages at være i både borgeres og medarbejderes interesse. 
 

Hvad er det forventede udbytte for kommunen og/eller samfundet som helhed?] 
 

Behandlingsaktiviteten forventes at medvirke til at Syddjurs Kommune fremstår som en troværdig 
og effektiv myndighed, der imødekommer borgernes forventninger til at imødegå klimaforandrin-
gerne. Ligeledes forventes Simuleringstool til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skade-
dyrsområdet, at blive tilbudt andre interesserede kommuner med deraf afledt effekt for samfundet 
som helhed. 
Det påpeges, at selvom den matematiske formel udvikles i fællesskab, betyder det ikke at personop-
lysninger deles mellem kommunerne. Databaser og det øvrige tekniske setup sikrer dette. 

 

Karakteren af behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen kan beskrives på følgende vis:  

Hvorfor er der valgt en AI-løsning til løsning af opgaven? 

Hvilken form for AI-teknologi anvendes, f.eks. supervised machine learning, unsupervised 

learning etc.? 

Anvendes en statisk model (en model, der ikke udvikler sig og ”lærer” af nye inputdata) eller 

en dynamisk model (en model, der løbende lærer af nye inputdata og derfor udvikler sig 

over tid)? 

Anvendes der beslutningsstøtte eller fuldautomatiske afgørelser? 

Beskriv i hvilke faser AI-processer og automatiserede beslutninger kan have virkning på de 

registrerede. 

Identificer og registrer omfanget af enhver menneskelig indgriben i beslutningsprocessen og 

i hvilken fase heraf. 

Beskriv hvordan et menneske kan omgøre en automatisk afgørelse eller et forslag til afgørelse. 

Hvis I bruger beslutningsstøtte, hvordan sikres det da, at mennesket foretager en reel vurde-

ring af systemets forslag til afgørelser og ikke blot lægger forslaget ukritisk til grund? 

Anvendes der profilering? 
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Hvilke sikkerhedsforanstaltninger tænkes der anvendt, herunder i relation til databehand-

lere og underdatabehandlere?] 
 

Opgaven med effektivisering og CO2-fortrængning i anvendelsen af kommunens bilflåde løses bedre 
med brug af AI-teknologi, fordi opgaven kræver anvendelse af et komplekst og omfattende datasæt. 
Kompleksiteten opstår fordi bilteknologi, transportadfærd, befolkningssammensætning og den kom-
munale service- og myndighedsvaretagelse er under stor forandring, blandt andet på grund af klima-
forandringerne. Samtidig er der et flertydigt samspil mellem politiske beslutninger og opgavevareta-
gelsen med det resultat, at skabelsen af beslutningsgrundlag begge steder stiller store krav til bereg-
ninger, modelskabelse og simulering. Deraf behovet for anvendelse af AI-teknologi til opgaven. 
 
Den anvendte AI-teknologi er karakteriseret ved at være statisk forstået sådan at ændringer i kodeba-
sen skabes af datascientists rammesat og godkendt gennem ledelsesbeslutninger. Der gennemføres 
målsimulering som opbygges med anvendelse af topologiske, parametrisk, lattice eller evolutionære 
metoder og multifaktor-simulering, hvor der endnu ikke er valgt metode.  
 
Simuleringstoolet til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrsområdet leverer støtte 
til henholdsvis beslutninger i forbindelse med geografisk placering af biler, cykler, ladestandere, lea-
sing og indkøb af køretøjer samt beslutninger omkring rækkefølge for besøg hos borgeren i forbindelse 
med skadedyrsbekæmpelse. Disse beslutninger udstiller ikke de personhenførbare oplysninger, der 
findes i Datalaken og anvendes i bagvedliggende simuleringer. Disse skærmes således og optræder 
ikke i brugergrænsefladen. 
 
Simuleringstoolet til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrsområdet leverer ikke 
fuldautomatiske afgørelser. 
 
Simuleringstoolet til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrsområdet anvender ikke 
profilering. 
 
I forbindelse med kontraktindgåelsen på Datalaken og udviklingen af Simuleringstool til intelligent 
flådestyring og PoC på skadedyrsområdet er der indgået en databehandleraftale i standardformatet 
fra Datatilsynet. Her sikres en årlig indsendelse af en revisionserklæring baseret på ISAE 3000-stan-
darden, så det dokumenteres, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger anvendes i databehandlin-
gen. Identiske vilkår gør sig gældende i relation til underdatabehandlere. 
 
I forhold til at beskytte borgere og medarbejdere med navne- og adressebeskyttelse mod brud på per-
sondatasikkerheden er der i AI-løsningen Simuleringstool til intelligent flådestyring truffet foranstalt-
ninger, som hindrer adgang til borgernes adresser i brugergrænsefladen. Borgernes navne behandles 
slet ikke. For så vidt angår AI-løsningen Datalake har den ikke en egentlig brugergrænseflade, hvor 
data udstilles. Data tilgås her via sql-søgninger, hvilket gør personoplysningerne mindre tilgængelige 
end via en sædvanlig brugergrænseflade. I AI-løsningen PoC på skadedyrsområdet indgår borgerens 
adresse som u-undværlig for at stedfæste, hvor den kommunale myndighedsopgave er bestilt af 
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1.2 AI-løsningens behandling af personoplysninger og omfanget heraf 

AI-løsningen medfører behandling af følgende personoplysninger på følgende måder: 
 

Der kan f.eks. være tale om kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og e-mail, oplysnin-

ger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, ledighedshistorik, CV, oplysninger om løn-

forhold, helbredsoplysninger samt CPR-nummer.  

 

I AI-løsningerne behandles følgende kategorier af personoplysninger:  

a) Navn og arbejdsadresse samt privatadresse på medarbejdere  

b) Adresse på borgere 

c) Lokationsdata på medarbejderne mens de kører i biler og på cykler 

d) Jobtitel eller generel information om beskæftigelse 

e) E-mailadresse på medarbejdere 

f) Medarbejdernummer 
 
 

Det skal fremgå, hvilke oplysninger der anvendes til træning og opbygning af modellen, va-

lidering og test af modellen samt anvendelse af modellen. 

 

AI-løsningen anvender ligeledes ovenstående kategorier af personoplysninger til træning, opbygning 

og test af modellen samt anvendelse af modellen.  

Du skal også give en overordnet praktisk beskrivelse af, hvordan personoplysningerne bliver håndteret 

fra indsamling til sletning, dvs. hvilke behandlinger personoplysningerne undergives i løbet af AI-løs-

ningens livscyklus. Denne beskrivelse skal navnlig forholde sig til følgende spørgsmål: 

 

Hvordan indsamles dataene til AI-løsningen? Hvad er kilderne hertil?  

Hvordan anvendes de indsamlede data efter indsamling? 

Hvordan sker der træning, opbygning, test og anvendelse af AI-modellen? 
 

borgeren til at blive udført. Løsningen har adgangskontrol og vil kun blive brugt af få medarbejdere og 
dermed også være skærmet for ulovlig anvendelse. 
 
Det skønnes således ikke muligt at pseudonymisere, anonymisere eller slette data i Datalaken uden at 
data, som er nødvendige for at varetage en lovfæstet kommunal myndighedsopgave vedrørende skade-

dyrsbekæmpelse, gøre uanvendelige i opgaveløsningen. 
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Data som anvendes i Simuleringstoolet til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrs-
området indsamles af Syddjurs Kommunes dataansvarlige i projektet. Den dataansvarlige foranstal-
ter, at data afleveres til databehandleren via en kommunespecifik Ftp-klient. Datakilderne er admini-
strative systemer, som anvendes til flådestyring, booking af biler samt mødebooking på tværs af hele 
organisationen samt planlægning af opgaveudførsel indenfor det tekniske område. 
 
Efter indsamling anvendes data til at opbygge, træne, teste og anvende Simuleringstoolet til intelligent 
flådestyring, Datalake og PoC på skadedyrsområdet. Opbygning og træning foregår hos leverandøren 
af AI-løsningen, mens test og anvendelse foregår hos de kommunale brugere af løsningen. 

Du skal også beskrive de aktiver, som personoplysningerne behandles af i løbet af behandlingsaktivite-

ten. Eksempler på disse enheder kan være: 

 

Hardware, dvs. det tekniske udstyr (maskiner og maskindele) som tilsammen udgør et com-

putersystem 

Software, dvs. ét eller flere programmer, der kan afvikles i et bestemt computersystem 

Netværk, dvs. et antal computere og evt. andre elektroniske apparater som er forbundet med 

hinanden med henblik på deling eller udveksling af data 

Fysiske personer 

Papir og papirforsendelseskanaler 

 

Hvis den praktiske gennemgang bedst illustreres af et dataflow (en grafisk oversigt over datastrøm-

mene), kan du vedlægge et sådan dataflow som bilag til konsekvensanalysen.] 

I de tre AI-løsninger hindres adgang til personoplysninger på følgende måde: 
Datalake: løsningen har ikke en brugergrænseflade 
Simuleringstool til intelligent flådestyring: personoplysninger om borgere og ansatte er ikke til-
gængelige i brugergrænsefladen 
PoC for skadedyrsbekæmpelse: her er borgerens personoplysninger i form af adresse tilgængelig i 
brugergrænsefladen sammen med oplysninger på medarbejderen i form af navn. AI-løsningen vil kun 
være tilgængelig for ansatte, der på daglig basis gennemfører skadedyrsbesøg hos borgere og dermed 
er skolet til at omgås og håndtere disse personoplysninger på ansvarlig vis. 
De tre AI-løsninger har alle adgangskontrol og der er gemmeført risikovurdering for de enkelte løsnin-
ger. Se bilag. 
Borgernes navne behandles ikke i nogle af løsningerne. 

 
Omfanget af AI-løsningens behandling af personoplysninger kan beskrives på følgende vis:  

Hvilke kategorier af registrerede personer behandles der personoplysninger om (f.eks. børn, 

ledige borgere, pårørende etc.)? 

Der behandles personoplysninger for ansatte samt borgere i kommunen herunder børn og unge. 
 

Hvor stort antal af registrerede behandles der personoplysninger om? 
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Der behandles personoplysninger om ca. [et specifikt antal for kommunen = 45.000 for Syddjurs] bor-
gere og ansatte i kommunen. For ansatte behandles navn, adresse, lokationsdata, jobtitel eller generel 
information om beskæftigelse, e-mail og medarbejdernummer. For borgere behandles adresse. Der be-
handles ikke data, som ikke har relevans for opfyldelsen af formålet for AI-løsningerne. Således rum-
mer Datalaken ikke lokationsdata herunder borgeradresser eller navne, titler eller adresser på med-
arbejder, der ikke specifik indgår i algoritmernes simuleringer med det mål at effektivisere og CO2-
fortrænge. 

 

Hvor mange personoplysninger behandles? Dette spørgsmål gælder både omfanget af be-

handlingen af personoplysninger samt de behandlede personoplysningers detaljeringsgrad, 

dvs. evnen til at identificere de registrerede. 

Der behandles få overordnede typer af personoplysninger i AI-løsningen. Se punkt 1.2 for liste med 
type af personoplysninger, der behandles. 

 

Hvor ofte behandles personoplysningerne i AI-løsningen, herunder hvorvidt behandlingen af 

personoplysningerne er enkeltstående, midlertidig, regelmæssig og kontinuerlig m.v.? 

Behandlingen af personoplysninger sker kontinuerligt i AI-løsningen i AI-signaturprojektets løbetid, 
men disse vil blive slettet, når denne udløber med udgangen af 2022. 

 

Hvilke geografiske områder dækker AI-projektet? Dette spørgsmål angår projektets geografi-

ske udstrækning, herunder om personoplysningerne behandles lokalt, regionalt, natio-

nalt, internationalt eller globalt.] 

AI-projektet dækker det geografiske område for Syddjurs Kommune 

 

1.3 Sammenhæng og kontekst for behandlingen af personoplysninger i AI-løs-
ningen 

Den sammenhæng og kontekst, som behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen indgår i, kan be-
skrives på følgende vis:   
Hvad er forholdet mellem den dataansvarlige og de registrerede under behandlingsaktiviteten?  
Kommunen behandler medarbejdernes data og borgernes data.  
 
Kommunen behandler medarbejdernes data som arbejdsgiver og kommunen behandler borgernes data 
som offentlig myndighed.  
 
I hvilket omfang har de registrerede kontrol over deres personoplysninger under behandlingsaktiviteten? 

Hverken medarbejdere eller borgere er i direkte interaktion med AI-løsningerne i forhold til at indtaste 
eller vælge deres personoplysninger. Personoplysningerne trækkes fra kildesystemer, og borgere og 
medarbejdere kan således ikke siges at være i egentlig kontrol over deres personoplysninger i behand-
lingsaktiviteten. 
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I hvilket omfang er behandlingsaktivitetens behandling af personoplysninger forudsigelig for 

de registrerede? 

Det er forudsigeligt hos borgerne da de er velvidende/informeret om at Syddjurs Kommune behandler 
personoplysninger, herunder adresse.  
 
Som en del af ansættelseskontrakten i Syddjurs Kommune gøres medarbejderne opmærksomme på, at 
der foretages registrering af lokation med GPS i kommunens biler, jf. artikel 13 i databeskyttelsesfor-
ordningen.   
 
Det er ikke tilladt at bruge de kommunale køretøjer til private formål. 

De indsamlede oplysninger viderebehandles på en måde, der er forenelig med de formål, som de oprin-

deligt blev indsamlet til herunder effektivisering af køremønstre ved besøg hos borgerne. 

 
I hvilket omfang omfatter behandlingsaktiviteten børn eller andre sårbare registrerede? 

Behandlingsaktiviteten omfatter potentielt alle borgere og medarbejdere kommune hvilket ikke ude-
lukker men heller ikke direkte fokuserer på børn eller andre sårbare registrerede.  
 
Vi indsamler data om borgernes adresser og har oplysninger om medarbejdernes tilknytning til afde-
ling. De oplysninger, til sammen, vil kunne fortælle om det er et barn/en sårbar borger de besøger på 
den pågældende adresse. Det er dog ikke muligt at sammenkoble årsag til besøg. 
 

I hvilket omfang har den dataansvarlige tidligere erfaring med den behandling af personop-

lysninger, som finder sted under behandlingsaktiviteten?] 

Syddjurs Kommune har erfaring med behandling af personoplysninger (Adresse, lokation på medar-
bejder og medarbejdernummer).  
 

 

1.4 Modtagere af personoplysninger i AI-løsningen 

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen bliver personoplysninger videregivet 
til følgende modtagere:  
Dataejer er Syddjurs Kommune.   
 
Databehandlere er: 
 

• Droids Agency som tilpasser algoritmer samt til udvikling af Simuleringstool til intelligent 
flådestyring og Datalake 

• Qampo (underdatabehandler) for at udvikle Simuleringstool til intelligent flådestyring. Derud-
over behandler Qampo data i forbindelse med udvikling af en PoC på skadedyrsbekæmpelse 
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• Peytz er ligeledes underdatabehandler med det formål at opbevare data, som anvendes af Si-
muleringstool samt PoC på skadedyrsbekæmpelse 

 
Formålet med Datalaken er at modtage, opbevare og bearbejder data, der anvendes i Simuleringstool 
til intelligent flådestyring og PoC på skadedyrsområdet. 
 
Formålet med Simuleringstool til intelligent flådestyring er at anvise de mest CO2-effektive køretøjer 
til den laveste pris ved leasing og indkøb samt ved booking. 
 
Formålet med PoC på skadedyrsbekæmpelse analyserer potentialet for at effektivisere kørslen ud til 
borgere gennem ruteplanlægning med anvendelse af kunstig intelligens. 
 
De øvrige deltager kommuner har ikke adgang til Syddjurs Kommunedata. Datalaken rummer en sær-
skilt database for hver af bruger-kommunerne, og det er ikke hensigten at dele data mellem de anven-
dende kommuner. Dette forhold er adresseret i risikovurderingen for Datalaken. 
 

 

 

1.5 Opbevaringsperiode for personoplysninger i AI-løsningen 

Opbevaringsperioden for de personoplysninger, der behandles i AI-løsningen, er følgende:  
Hvordan opbevares dataene under behandlingen? 

Data opbevares i Datalake hos Peytz under såvel udvikling som drift. Peytz er underdatabehandler til 
Droids Agency. Der er gennemført en risikovurdering af Datalake ligesom den er reguleret af en 
databehandleraftale. De tre løsningers arkitektur sikrer at behandlingen i Simuleringstool for in-
telligent flådestyring samt PoC på skadedyrsbekæmpelse ikke sker på egentlige personoplysnin-
ger men på bearbejdede og aggregerede personoplysninger. Som eksempel optræder der ikke 
egentlige adresser eller navne men i stedet for ruter og forskellige medarbejdere. 

 

Hvor længe behandles personoplysninger, inden de bliver uigenkaldeligt slettet eller anony-

miseret, og med hvilken begrundelse? 

Personoplysninger behandles i projektperioden frem til udgangen af 2022, hvor de indgår i udvikling, 

test og drift af AI-løsningerne. Herefter slettes de. 

Det vil være meget vanskeligt at skabe retvisende testdata herunder gennem anonymisering til arbej-

det med denne AI-løsning. De lokationsdata, der afspejler kørslen og dermed ruteplanlægningen udvi-

ser stor uregelmæssighed og er i en vis udstrækning behæftede med fejl. Anonymisering af adresser 

vil ofte indebære, at disse ikke kan anvendes til ruteplanlægning, anonymiseringen risikerer at an-

bringe positionen udenfor vejnettet. 

 

Er der lavet retningslinjer for sletning, herunder slettetidspunkt og opfølgning på sletning m.v.? 
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Der er udarbejdet retningslinjer for sletning af projektets sekretariat i samarbejde med leverandøren, 

og her fremgår tidspunkt for sletning samt opfølgning på denne. 

 

Understøtter AI-løsningen og dets systemer effektiv og uigenkaldelig sletning? 

Simuleringstool til intelligent flådestyring, Datalake samt PoC på skadedyrsområdet understøtter ef-

fektiv og uigenkaldelig sletning. 
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2. TRIN 2: INDDRAGELSE AF RELEVANTE INTERESSENTER 

2.1 Inddragelse af kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at den dataansvarlige skal rådføre sig med sin databeskyt-
telsesrådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalyser.  
 
Er kommunens databeskyttelsesrådgiver blevet hørt og inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af 
denne konsekvensanalyse?  
 X Ja ☐ Nej 
 
Databeskyttelsesrådgiveren har følgende bemærkninger: 
 
Databeskyttelsesrådgiveren for Syddjurs Kommune har fået gennemgået analysen på et møde d. 4. 
januar 2021 og har efterfølgende givet udtryk for følgende synspunkter: 
 
Identifikation, evaluering og håndIdentifikation, evaluering og håndIdentifikation, evaluering og håndIdentifikation, evaluering og håndtering af risicitering af risicitering af risicitering af risici    

1) 

I konsekvensanalysens trin 1 til 3 beskrives en række risici, herunder: 

• Risiko for ulovlig overvågning af medarbejdernes færden  
• Risiko for brud på fortroligheden i forhold til medarbejdere, som er omfattet af navne- og 

adressebeskyttelse 
• Risiko for brud på fortroligheden i forhold til borgere, som er omfattet af navne- og adressebe-

skyttelse 
• Risiko for at deltagerkommunernes data bliver blandet sammen i Datalake 
• Risiko for at der behandles flere personoplysninger om borgerne end deres adresse (ved sam-

menkobling af borgerens adresse med data om medarbejder) 
• Risiko for at der behandles flere personoplysninger end nødvendigt (dataophobning) 

I de samme afsnit bliver det adresseret, hvordan nogle af de ovenstående risici kan minimeres ved brug 

af mitigerende foranstaltninger. Men der er ikke tale om en fuldstændig redegørelse. 

Disse konkrete risici bliver ikke direkte adresseret i trin 4, som handler om identifikation, evaluering 

og håndtering af risici. Der mangler således, efter min mening, en mere systematisk evaluering og 

håndtering af de ovenfor nævnte konkrete risici. 

 

2) 

I konsekvensanalysens trin 4 henvises der alene til bilag 2 og 3. Bemærkninger til dette: 

• Der er oplistes flere typer personoplysninger i konsekvensanalysens afsnit 1.2 end fremgår i 
bilag 2 og 3. 

• Der oplistes flere typer registrerede i konsekvensanalysens afsnit 1.2 end fremgår i bilag 2 og 
3.  
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• Der er en uoverensstemmelse mellem evalueringskriterierne for sandsynlighed og konse-
kvens i konsekvensanalysens afsnit 4.1 og de anvendte kriterier i bilag 2 og 3. 

• I bilag 2 og 3 har man ofte vurderet konsekvensen som ”lav” for den registrerede. F.eks. ved 
risikoen for, at der forekommer uberettiget adgang til personoplysninger (risiko nr. 9), og ri-
siko for misbrug af personoplysninger (risiko nr. 10). Jeg er uforstående overfor hvorfor kon-
sekvensen ikke vurderes højere for den registrerede når risikoen kan omfatte misbrug eller 
uberettiget adgang til lokationsdata. Jeg mener derfor at projektet bør genoverveje vurderin-
gerne af konsekvenser for de registrerede. 

 

Håndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettighederHåndtering af de registreredes rettigheder    

1) 

Redegørelsen for håndtering af oplysningspligten er mangelfuld på en række områder. F.eks. bør der 

skelnes mellem oplysningspligten overfor borgere på den ene side og medarbejdere på den anden side.  

 

2) 

Der mangler redegørelse for hvordan retten til begrænsning og indsigelsesretten skal håndteres i AI-

løsningerne.  

 

Omfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysningerOmfanget af behandlingen af personoplysninger    

1) 

I afsnit 1.2 fremgår, at der alene behandles data, som har relevans for opfyldelsen af formålet med AI-

løsningerne. Men i samme afsnit skønnes det, at antal registrerede er 45.000, som er et ca. tal for alle 

borgere og medarbejdere i Syddjurs Kommune. Jeg kan ikke forestille mig, at det er relevant for for-

målet af AI-løsningerne, at der f.eks. behandles privatadresser for medarbejdere, som aldrig benytter 

kommunens bilflåde. Omfanget bør derfor forklares mere uddybende. 

 

Bemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af personoplysningBemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af personoplysningBemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af personoplysningBemærkninger til nødvendigheden for behandlingen af personoplysningerererer    

1) 

Det bør redegøres mere uddybende for, hvorfor de enkelte typer personoplysninger, som oplistes i afsnit 

1.2, er nødvendige og begrænsede til formålet.  

 

 
 

2.2 Indhentning af de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter  

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 9, at det i nogle tilfælde er relevant at ind-
hente de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter. Dette afhænger af en konkret vurdering, 
som skal foretages og dokumenteres under dette afsnit.  
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Er de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter indhentet og inddraget i forbindelse med 
udarbejdelsen af denne konsekvensanalyse?  
 ☐ Ja ☒ Nej 
 
[Hvis Ja: Beskriv de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter, samt hvordan de er inddra-

get i konsekvensanalysen. Vedlæg eventuelle høringssvar som bilag. Hvis de registreredes eller deres 

repræsentanters synspunkter afviger fra konsekvensanalysen, bør du anføre begrundelsen herfor her. 

 

Hvis Nej: Beskriv hvorfor du har vurderet, at de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter 

ikke skal inddrages. Det kan f.eks. være irrelevant, hvis indhentelsen er umulig, uforholdsmæssigt 

upraktisk eller vanskelig at gennemføre, hvis indhentelsen kan underminere behandlingsaktivitetens 

sikkerhed eller hvis indhentelsen bør undlades af hensyn til kommercielle eller samfundsmæssige inte-

resser, f.eks. hvis indhentelse vil skade fortroligheden i forbindelse med virksomheders forretningshem-

meligheder.] 
 

Formålet med at anvende personoplysningerne i AI-løsningerne er dækket af de formål som oplysnin-
gerne i første omgang er indsamlet under. De registreredes synspunkter er inddraget i den forbindelse. 
 
Det er uforholdsmæssigt vanskelige at skabe fuld transparens om behandlingsaktiviteten gennem en 
høring af de registrerede. Transparensen øges dog gennem den information om behandlingen, som kan 
tilgås via implementeringsprojektets website med adressen: https://ifkk.syddjurs.dk. Borgere såvel 
som medarbejdere kan ligeledes søge aktindsigt i kommunens behandling af deres data, ligesom de 
kan gøre brug af indsigtsretten efter databeskyttelsesforordningens artikel 15. 

 

3. TRIN 3: PROJEKTETS LOVLIGHED, NØDVENDIGHED OG PROPOR-
TIONALITET 

3.1 Princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed  

Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registre-
rede, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a. 
 
Kravet om lovlighed indebærer bl.a., at behandlingerne af personoplysninger skal overholde databeskyt-

telsesreglerne og øvrig lovgivning.  

 
Der henvises til det ovenfor anførte, hvor det fremgår, at personoplysningerne anvendes til kørselsop-

timering til varetagelse af kommunens opgaver, og at der ikke sker viderebehandling af 
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personoplysninger til andre formål end de ovenstående beskrevne, som falder inden for det formål, som 

data i kildesystemerne er indsamlet til. 

 

På baggrund af dette vurderes det, at kommunen kan behandle de omhandlede ikke-følsomme person-

oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Det følger af be-

stemmelsen, at behandling af ikke-følsomme personoplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødven-

dig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myn-

dighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. 

 

Det er fast antaget, at bestemmelsen kan anvendes både i forbindelse med afgørelsesvirksomhed og 

faktisk forvaltningsvirksomhed, ligesom det antages, at bestemmelsen kan være grundlag for andre 

former for databehandling, der foretages som led i en offentlig myndigheds almindelige drift, f.eks. 

dataanalyser til brug for kontinuerlig udvikling af løsningen, til ledelsesinformation m.v. Se hertil 

Hanne Marie Motzfeldt og Azad Taheri Abkenar (red.), Digital forvaltning – udvikling af sagsbehand-

lende løsninger, 1. udg., DJØF 2019, s. 266 smh. lovforslaget til databeskyttelsesloven, de specielle 

bemærkninger til § 5. 

 
 

Hvilke foranstaltninger er implementeret, herunder kontrol og tests, der understøtter, at der 

ikke i træningsdata, modellen eller beslutninger er urimelige skævheder, der fører til 

ulovlig forskelsbehandling? 

AI-løsningen fortager ikke afgørelser på baggrund af persondata og afgørelserne har ikke indflydelse 
på de registrerede. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke forekommer forskelsbehandling mellem 
de registrerede.  
 
Hvordan sikres det, at behandlingen af registreredes personoplysninger er tilstrækkeligt gennemsigtig 

for de registrerede? 

Se pkt. 1.3, spg. 1-2.  
 
Hvad er formålet med at bruge de registreredes personoplysninger i AI-løsningen: 
Formålet med brug af borgernes adresse og medarbejdernes medarbejdernummer samt lokationsdata 
er at effektivisere kørslen med kommunale biler. Effektiviseringen vedrører vejtid og kørte kilometer 
og involverer parametre som rækkefølgen og gruppering af besøg hos de registrerede. Det er ikke mu-
ligt at anonymisere lokationsdata og adresser, da det vil gøre dem uanvendelige i forbindelse med ru-
teplanlægning. Anvendelse af aggregering eller anonymisering af medarbejdernummer og navn vil 
kræve, at der ved planlægning af besøg hos borgere bruges distriktsopdeling, men dette er ikke anvendt 
konsekvent. 
 

Hvordan sikres det, at det er muligt for os at forklare, hvordan AI-modellen kommer frem til 

en afgørelse, forslag til afgørelse eller forudsigelse?  
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Modellens output vil ikke indbefatte afgørelser med implikationer for de registreredes rettigheder, men 
derimod analyser af tilgang til indkøb af køretøjsflåden i kommunen samt beregning og sammensæt-
ning af kørte kilometer.   
 

Er det muligt for et menneske at forklare og forudse, hvordan systemets output (typisk en 

afgørelse eller forudsigelse) vil ændres, hvis inputdataene ændres? 

Ja det er muligt for et menneske at forklare og forudse, hvordan simuleringstoolets output ændres, 
hvis inputdataene ændres. Dette forklares i dokumentationen for Simuleringstool (Bilag 1).   
 

Er det muligt for et menneske at identificere de mest vigtige inputdata, der medfører et be-

stemt resultat? 

Modellens output vil ikke indbefatte afgørelser med implikationer for de registreredes rettigheder. Mo-
dellens inputdata kan relativt let knyttes til de resultater der skabes. Se projektets website for mere 
information - https://ifkk.syddjurs.dk/forside/. 

 

Er det muligt for et menneske at identificere, hvornår et forslag til en afgørelse, en forudsi-

gelse eller en afgørelse måske er forkert? 

Modellens output vil ikke indbefatte afgørelser med implikationer for de registreredes rettigheder. 
Derfor er det ikke vigtig i relation til databeskyttelse, hvis der er fejl eller mangler i simuleringen/ana-
lysen.  
 

Er modellens algoritme dokumenteret, så det er muligt at spore, hvorfor en afgørelse fik et 

forkert udfald? 

Se ovenfor. 
 

Er der gennemført foranstaltninger eller mekanismer, der sikrer, at registrerede bliver oplyst 

på gennemsigtig vis, hvis der sker væsentlige ændringer af behandlingen undervejs?] 

Se afsnit 2.2. Beslutning om ændringer i Simuleringstoolet og PoC på skadedyrsområdet 
ligger hos styregruppen, hvor Syddjurs Kommune er repræsenteret. Beslutninger og 
redegørelser for disse vil blive tilgængelige for de registrerede på projektets website - 
https://ifkk.syddjurs.dk/forside/ - indenfor en uge efter styregruppemøder. 

 
 

3.2 Princippet om formålsbegrænsning 

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles 
på en måde, der er uforenelig med disse formål. I denne forbindelse anses viderebehandling til arkivfor-
mål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål 
efter forordningens artikel 89, stk. 1, ikke for at være uforenelige med de oprindelige formål, jf. databe-
skyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b. 
 

Har vi et overblik over alle formålene med behandlingen? 
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Ja. Se afsnit 1.1 
 

Er formålene (hvis flere) med behandlingen af personoplysningerne tilstrækkeligt definerede 

og specifikke og ikke vage (som f.eks. ”brug til administrative formål”)? 

Ja. Formålene er tilstrækkeligt definerede, specifikke og ikke vage.  
 

Er formålene saglige og inden for den kommunens forvaltningsområde? 

Ja. Formålene er saglige og indenfor kommunens forvaltningsområde. 
 

Sker der viderebehandling af personoplysninger til nye formål, som de registrerede ikke er 

informeret om, eller som kan overraske de registrerede? 

Nej. Der sker ikke viderebehandling til formål som de registrerede ikke er informeret om, eller som 
kan overraske dem. 

 

Medfører AI-løsningen samkøring af oplysninger fra registre/områder, der varetager forskel-

lige formål, evt. i kontroløjemed?] 

Nej. Oplysningerne vedrører alle kørsel i forbindelse med varetagelse af kommunal service og myndig-
hedsopgaver. 

 

3.3 Princippet om dataminimering 

Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold 
til de formål, hvortil de behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c. 
 
Forklar og begrund behovet for at indsamle og opbevare personoplysninger i AI-løsningens faser, dvs. 

bl.a. analyse, modelopbygning og træning samt anvendelse 

Personoplysninger indsamles og opbevares for at kunne identificere organisering og opdeling af myn-
dighedsopgaver, hvor kørsel indgår som nødvendig. 
 

Kan formålet opnås ved at begrænse – evt. helt undgå – behandlingen af personoplysninger? 

Nej. Formålet med behandlingen kan ikke opnås uden brug af personoplysninger. Således er lokation 
og adresse nødvendige for at skabe et grundlag for en mere effektiv og CO2-venlig rækkefølge på opga-
veløsningen henholdsvis at belyse om en anden sammensætning af bilflåden kan dække de kørte ruter. 
Navn, nummer, e-mail og jobtitel er nødvendige for i datasæt fra de forskellige kildesystemer at kunne 
skelne entydigt mellem chaufførerne og dermed gruppere lokationsdata i egentlige ruter og knytte 
ruter samme i distrikter med betydning for planlægningen af kørslen. 
 

Kan formålet opnås ved brug af anonymiserede, aggregerede eller pseudonymiserede oplysninger? 

Nej. Der henvises til afsnit 1.5 
 

Kan formålet opnås ved at behandle færre eller mindre detaljerede personoplysninger? 
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Nej. Formålet kan ikke opnås ved at behandle færre eller mindre detaljerede personoplysninger. Se 
redegørelse to afsnit oppe. 
 
Er der personoplysninger, der indsamles, fordi de er ”nice to have” fremfor ”need to have”? 

Ingen af de indsamlede personoplysninger kan karakteriseres som ”nice to have”. Alle data har en 
specifik anvendelse i de modeller, som AI-løsningerne anvender. 
 

Kan det undgås at behandle følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold? 

AI-løsningerne behandler ikke følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold 
 

Kan behandlingsaktivitetens formål opnås med en mindre indgribende behandling af personoplysnin-

ger?] 

Nej. Se redegørelse i afsnit herover. 
 

3.4 Princippet om rigtighed  

Personoplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt 
for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks 
slettes eller berigtiges, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d. 
 
Hvordan sikres det, at personoplysninger kan berigtiges og slettes, herunder ved brug af tekniske funk-

tioner, automatiske og manuelle procedurer? 

 Berigtigelse og sletning gennemføres ved hjælp af scripts hos leverandøren 
 

Hvordan sikres det, at personoplysningerne bliver registreret korrekt? 

Personoplysninger trækkes fra It-systemer, som er koblet på autoritative kilder og registre som CPR 
og Dansk Adresseregister 
 

Hvordan sikres det, at der anvendes passende statistiske og matematiske procedurer til modeludviklin-

gen? 

AI-løsningen udvikles og tilpasses af erfarne datascientists i et flerleverandør setup. 

 

Hvordan sikrer I, at træningsdataene, som I træner modellen med, er korrekte og repræsentative for 

målgruppen/sagerne, som modellen skal anvendes på? 

Der modelleres med entydige data (eksempelvis rute ud fra adresser), som vil være korrekte og repræ-
sentative for målgruppen.  
 

I hvilket omfang vil der løbende blive foretaget tests af, om personoplysningerne og resultaterne af be-

handlingen heraf fortsat er korrekte? 

Personoplysningerne indhentes som nævnt ovenfor fra kilder, som er autoritative blandt danske myn-
digheder. Resultaterne fra AI-løsningerne anvendes ikke til afgørelser. 
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Er der overblik over, hvem personoplysninger deles med, så eventuelle modtagere af personoplysninger 

kan blive underrettet om berigtigelse af eventuelle urigtige oplysninger? 
Personoplysninger deles ikke med nogen udover databehandlere, som er involveret i udvikling og test 
af AI-løsningerne. 
 

3.5 Princippet om opbevaringsbegrænsning  

Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede 
i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger 
behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e. 
 

Hvad er den nødvendige opbevaringsperiode for personoplysninger for hvert formål, som 

behandlingen forfølger? Slettes personoplysningerne så snart denne periode er udløbet? 

Den nødvendige opbevaringsperiode er frem til udgangen af 2022, og personoplysninger slettes så snart 
denne periode er udløbet, jf. bilag 4. 
 
Kan formålet med behandlingen opnås ved en kortere opbevaringsperiode? 

Nej. AI-løsningerne kan ikke anvendes uden personoplysningerne. 
 

Hvordan sikres det, at personoplysninger slettes eller anonymiseres effektivt alle de steder, 

hvor de opbevares, herunder på lokale og bærbare opbevaringsmedier samt i systemer? 

Personoplysninger slettes i AI-løsningerne jf. ovenstående. Der hvor de opbevares lokalt og på bærbare 
medier, er de underlagt sletteprocedurer jf. risikovurderingerne 
 
Hvordan er proceduren for opfølgning på sletning? 

Proceduren for sletning i AI-løsningerne er fastlagt og fremgår af bilag 4.  
 

Hvordan er proceduren for sletning i forbindelse med backups af databaser? 

Proceduren for sletning i forbindelse med backups af databaser er fastlagt af leverandøren og sekreta-
riatet og dokumenteret i bilag 4.  
 

3.6 Princippet om integritet og fortrolighed (sikkerhed og robusthed) 

Personoplysninger skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende per-
sonoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, 
tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstalt-
ninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra f. 
 
Det følger endvidere af databeskyttelsesforordningens artikel 32, at den dataansvarlige skal gennemføre 
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre det fornødne sikkerhedsniveau i AI-
løsningen. 
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Er der foretaget en risikovurdering vedrørende behandlingssikkerhed for behandlingen af personoplys-

ninger i løsningen efter databeskyttelsesforordningens artikel 32? 

Ja. Risikovurderingerne for de tre AI-løsninger er vedlagt som bilag 2 og bilag 3. 
 

Er ansvarlige for informationssikkerhed blevet inddraget i afklaringen af behandlingsaktivitetens risi-

kobillede og fastlæggelsen af de tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger? 
Risikovurderingerne er sket i systemet Comply Cloud og er foregået i et samarbejde mellem AI-signa-
turprojektets projektleder, leverandøren samt Syddjurs Kommunes koordinator for afdækning af non-
funktionelle forhold hvorunder informationssikkerhed hører. 
 

Er der en fallback plan for videreførelse af behandlingen i AI-løsningen ved brug af menneskelig bi-

stand, hvis AI-løsningen midlertidigt eller permanent skal stoppes?] 
Der er ikke en fallback-plan. Et midlertidigt eller permanent stop af AI-løsningerne vil ikke blokere 
eller væsentlig hæmme drift og anvendelse af den kommunale bilflåde. 
 

3.7 Behandlingsgrundlag (hjemmel) 

Behandling af personoplysninger skal have et behandlingsgrundlag (hjemmel) i databeskyttelsesforord-

ningen, databeskyttelsesloven eller særlovgivningen. 

 

Følgende personoplysninger anvendes til identifikation af medarbejdere og borgere og adressen for udførelse 

af kommunale opgaver samt identifikation af ruten anvendt til transporten derhen: 
 
a) Navn og arbejdsadresse samt privatadresse på medarbejdere  

b) Adresse på borgere 

c) Lokationsdata på medarbejderne mens de kører i biler og på cykler 

d) Jobtitel eller generel information om beskæftigelse 

e) E-mailadresse på medarbejdere 

f) Medarbejdernummer 
 
 

Er det sikret, at kommunen har gyldige behandlingshjemler for behandlingen af personoplysningerne 

gennem hele AI-løsningens livscyklus?   

Ja, det er sikret. Der er ikke tidsbegrænsning på nogen af de hjemler, som er fundet gyldige for be-
handlingen af personoplysninger. Se punkt 3.1 
 
Hvad er hjemlen til træning/modeludvikling og til modelanvendelse for AI-løsningen? 

Der henvises til punkt 3.1 

 

Hvis behandlingen helt eller delvist sker ved brug af samtykke: Indsamles der et gyldigt samtykke i 

overensstemmelse med forordningens artikel 7, der er frivilligt? Kan I dokumentere samtykket efterføl-

gende og understøtte den registreredes ret til at trække samtykket tilbage?  
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Der indhentes ikke samtykke hos den registrerede i forbindelse med behandling af data i AI-løsningen.  
 

Foretages der særlige behandlingsformer, der har skærpede hjemmelskrav, f.eks. profilering, samkø-

ring i kontroløjemed, offentliggørelse eller brug af fuldautomatiske afgørelser? Og er disse særlige hjem-

melskrav overholdt?] 
Nej. AI-løsningerne foretager ikke behandlingsformer, der har skærpede hjemmelskrav. 

 

3.8 De registreredes rettigheder  

3.8.1 Registreredes ret til underretning (oplysningspligten) 

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, at registrerede som udgangspunkt har 
ret til en række oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger. Disse oplysninger 
skal meddeles den registrerede, uanset om oplysningerne er indsamlet fra den registrerede selv eller fra 
andre end den registrerede selv.   
 

Bliver de registrerede oplyst om, at deres personoplysninger indgår til træning af en AI-mo-

del? 

Nej, idet AI-modellerne arbejder inden for det formål, som personoplysningerne er indsamlet under. 

 

Hvis I bruger profilering, bliver de registrerede så oplyst herom? 

Der bruges ikke profilering.   

 

Hvis I bruger fuldautomatiske afgørelser, bliver de registrerede så informeret herom, samt 

får meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede kon-

sekvenser af en sådan behandling for den registrerede? 

Nej, vi bruger ikke fuldautomatiske afgørelser i AI-løsningen.  

 

Er der undtagelser til oplysningspligten i projektet, f.eks. i medfør af databeskyttelsesforord-

ningens artikel 13-14 eller databeskyttelseslovens § 22?] 

Der er undtagelse for oplysningspligten, fordi det er uforholdsmæssigt vanskeligt at gen-

nemføre en høring af de registrerede med det relativt høje antal borgere og medarbej-

der, som AI-løsningerne anvender data om. Se afsnit 2.2  

 
3.8.2 Indsigtsretten 

Det følger af artikel 15, at registrerede som udgangspunkt har ret til at se de personoplysninger, som den 
dataansvarlige behandler om dem – og ligeledes har registrerede ret til at få en kopi med oplysningerne 
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udleveret gratis. Derudover har registrerede ret til at få en række oplysninger om, hvordan deres person-
oplysninger behandles, samt hvor de stammer fra. På den måde sikres behandlingsaktivitetens gennem-
sigtighed.  
 

Er kommunen i stand til at give indsigt i både træningsdata (inputdata) og de personoplys-

ninger, som AI-løsningen generer (output)? 

Ja, kommunen er i stand til at give indsigt i både inputdata og outputdata. I dokumentati-

onen af Simuleringstoolet, er der oversigt over udtræk af data der bruges til simulering. 

(Bilag 2) 

 

Hvis I anvender profilering, hvordan sikres det i så fald, at der i tillæg til indsigt i inputda-

taene til at danne profilen, tillige kan gives indsigt i oplysninger om profilen og de seg-

menter, som den registrerede er blevet placeret i?  

Der anvendes ikke profilering i AI-løsningerne.  

 

Hvis I bruger fuldautomatiske afgørelser, kan I da give de registrerede meningsfulde oplys-

ninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan 

behandling for den registrerede?  

Der anvendes ikke fuldautomatiske afgørelser i AI-løsningen.   

 

Er der undtagelser til indsigtsretten, f.eks. efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 el-

ler databeskyttelseslovens § 22?] 

Nej, der er ikke undtagelser til indsigtsretten 

 
3.8.3 Berigtigelsesretten 

Det følger af artikel 16, at registrerede som udgangspunkt har ret til at få forkerte oplysninger om dem 
selv rettet. De har derudover ret til at få gjort deres ufuldstændige personoplysninger fuldstændige. I 
tilfælde af rettelser skal den dataansvarlige være i stand til at underrette eventuelle modtagere af per-
sonoplysningerne om oplysningernes ændring.  
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Mere generelt er disse AI-løsninger karakteriseret ved, at personoplysningerne hentes fra autoritative 
kilder, der anvendes bredt af myndigheder i Danmark herunder CPR. Her er retvisende formater og 
retteprocedurer reguleret i fornødent omfang. 
 

Hvordan understøtter løsningen, at de registrerede kan få berigtiget de inputdata, der er ble-

vet brugt til at træne modellen eller profilen, hvis der anvendes profilering? 

Der anvendes ikke profilering i AI-løsningen.  

 

Hvordan understøtter løsningen, at de registrerede kan få berigtiget outputdata, dvs. resul-

tatet af en afgørelse eller selve profilen (”scoren”), som personen har fået tildelt, herunder 

hvis der anvendes profilering? 

Der anvendes ikke profilering i AI-løsningen. Der træffes ikke afgørelser på baggrund af 
personoplysninger.   

 

Gælder der undtagelser til berigtigelsesretten, f.eks. i medfør af databeskyttelseslovens § 22?] 

Nej, der er ingen gældende undtagelser til berigtigelsesretten.  

 
3.8.4 Registreredes ret til sletning (retten til at blive glemt), ret til begrænsning, ret til da-

taportabilitet og indsigelsesret  

De registrerede har en række øvrige rettigheder, herunder ret til sletning (artikel 17), ret til begrænsning 
af behandlingen (artikel 18), ret til dataportabilitet (artikel 20) og indsigelsesret (artikel 21). 
 
 

AI-løsningen har funktionalitet til sletning af personoplysninger. Projektets sekretariat varetager 
igangsættelse af sletteprocedure.  
 
 Den dataansvarlige kan dog ikke slette borgerens data i kildesystemer som CPR og Dansk Adressere-
gister Borgerens og medarbejderens data er ikke anonymiseret i løsningen.  
 

 
3.8.5 Registreredes ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser 

Det følger af artikel 22, at den dataansvarlige som udgangspunkt ikke må gøre registrerede til genstand 
for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling (herunder profilering), som har retsvirkning 
eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker registrerede, dvs. fuldautomatiske afgørelser uberørt af men-
neskehånd. Denne rettighed finder dog bl.a. ikke anvendelse, hvis afgørelsen har hjemmel i dansk lov 
eller EU-retten, jf. artikel 22, stk. 2, litra b. I så fald kan de automatiske individuelle afgørelser lovligt 
finde sted.  
 
N/A.  
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3.9 Databehandlere  

Anvender kommunen en eller flere databehandlere til behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen?  
 X Ja ☐ Nej 
 
Det skal også beskrives, om der er foretaget risikovurderinger af databehandlernes behandling af per-

sonoplysninger samt indgået databehandleraftaler med databehandlerne, herunder om der anvendes 

underleverandører (underdatabehandlere).  

 

Beskriv tillige, hvordan kommunen fører tilstrækkeligt tilsyn med databehandlere og evt. underdatabe-

handlere, herunder bl.a. for at sikre, at de overholder sikkerhedsregler og ikke handler udenfor databe-

handleraftalens instruks.]  
 
Droids Agency er databehandler af personoplysninger i AI-løsningen, og der er gennemført en risiko-
vurdering, indgået en databehandleraftale og kontrakt der regulerer databehandlingen. Droids Agency 
fremsender årligt en revisionserklæring til dokumentation for deres ISAE 3000-certificering. 
 

3.10 Overførsel til tredjelande og/eller internationale organisationer  

Overfører kommunen personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer i forbin-
delse med behandling af personoplysninger i AI-løsningen, f.eks. ved brug af cloud computing, dataana-
lyse, support m.v.?  
 ☐ Ja ☒ Nej 
 
[Hvis Ja: Her skal du angive de pågældende lande og/eller internationale organisationer. Det skal også 

beskrives, hvad overførselsgrundlaget i så fald er for at overføre oplysningerne, f.eks. brug af EU-Kom-

missionens standardkontraktbestemmelser eller overførsel til et sikkert tredjeland m.v.] 
  
 

4. TRIN 4: IDENTIFIKATION, EVALUERING OG HÅNDTERING AF RI-
SICI 

Næste skridt er at identificere behandlingsaktivitetens risici for de registreredes rettigheder og friheds-
rettigheder (risikoidentifikation), evaluere og beskrive disse risici ud fra deres sandsynlighed og alvor 
(risikoevaluering) samt håndtere risiciene ved hjælp af afhjælpende foranstaltninger, jf. databeskyttel-
sesforordningens artikel 35, stk. 7, litra c-d. Formålet med de afhjælpende foranstaltninger er at 
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nedbringe de identificerede risici til et acceptabelt niveau. De typiske risikostyringsstrategier vil være at 
enten eliminere, reducere eller acceptere den identificerede risiko.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at en risiko ikke nødvendigvis behøver at være en sikkerhedsmæs-

sig risiko, dvs. en risiko vedrørende (utilstrækkelig) behandlingssikkerhed, f.eks. ulovlig adgang internt 
og eksternt til personoplysninger m.v. En risiko kan tillige vedrøre manglende overholdelse af øvrige af 
forordningens regler, f.eks. risikoen for dataophobning, overdreven indsamling af personoplysninger, der 
ikke er proportional med formålet, uønskede ændringer og forsvundne personoplysninger, ulovlig videre-
behandling af personoplysninger eller manglende overholdelse af de registreredes rettigheder m.v.  
 
Eksempler på konsekvenser for den registrerede kan f.eks. være fysisk, materiel eller immateriel skade, 
forskelsbehandling, identitetstyveri eller -svig, finansielle tab, skade på omdømme, tab af fortrolighed for 
personoplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, uautoriseret ophævelse af pseudonymisering eller 
andre betydelige økonomiske eller sociale konsekvenser, samt hvis de registrerede kan blive berøvet deres 
rettigheder og frihedsrettigheder eller forhindret i at udøve kontrol med deres personoplysninger, jf. da-
tabeskyttelsesforordningens præambelbetragtning 75. 
 

4.1 Valg af evalueringskriterier for sandsynlighed og konsekvens 

En risiko defineres i denne konsekvensanalyse som et scenarie, der beskriver en hændelse og konsekven-
serne heraf, som vurderes i forhold til alvor og sandsynlighed. I forbindelse med risikoevalueringen skal 
der derfor foretages en vurdering af risikoens sandsynlighed og konsekvens. Vurderingen skal foretages 
for hver enkelt identificeret risiko set ud fra den registreredes perspektiv, men på et objektivt grundlag. 
 
I denne konsekvensanalyse anvendes følgende evalueringskriterier for sandsynlighed: 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Evalueringskriterier for sandsynlighed  
4 Forventet: Det forventes, at hændelsen vil forekomme, herunder f.eks.: 

- Man har erfaring med hændelsen inden for de sidste 12 måneder 
- Hænder jævnligt hos andre offentlige myndigheder og private virksomheder (omtales 

ofte i pressen) 
3 Sandsynligt: Det er moderat sandsynligt, at hændelsen vil forekomme, herunder f.eks.: 

- Man har erfaring med hændelsen, men ikke inden for de sidste 12 måneder 
- Kendes fra andre offentlige myndigheder og private virksomheder i Danmark (omtales i 

pressen) 
2 Mindre sandsynligt: Hændelsen forventes ikke at forekomme, herunder f.eks.: 

- Ingen erfaring med hændelsen 
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- Kendes fra få andre offentlige myndigheder og private virksomheder, men ikke i Dan-
mark 

1 Usandsynligt: Det anses for næsten udelukket, at hændelsen nogen sinde kan forekomme, her-
under f.eks.: 

- Ingen erfaring med hændelsen 
- Kendes fra få andre offentlige myndigheder og private virksomheder, men ikke i Dan-

mark 
 

I denne konsekvensanalyse anvendes følgende evalueringskriterier for konsekvens2:  
 
Tabel 2. Evalueringskriterier for konsekvens  

4 Graverende/ødelæggende konsekvenser: De registrerede kan opleve kritiske konsekvenser, 
som de ikke nødvendigvis kan overvinde, f.eks. økonomisk nød som betydelig gæld eller mang-
lende evne til at arbejde, langsigtede psykiske eller fysiske lidelser, død m.v. 

3 Meget alvorlige konsekvenser: De registrerede oplever betydelige konsekvenser, som de kan 
overvinde om end med alvorlige vanskeligheder, f.eks. identitetstyveri eller -svig, finansielle tab, 
blacklisting af banker, ejendomsskade, tab af beskæftigelse, stævning, forværring af sundheds-
tilstanden, tab af fortrolighed af personoplysninger, der er omfattet af tavshedspligt m.v. 

2 Mindre alvorlige konsekvenser: De registrerede oplever begrænsede konsekvenser, som de 
vil være i stand til at overvinde med få vanskeligheder, f.eks. ekstra omkostninger, nægtelse af 
adgang til forretningstjenester, manglende forståelse, frygt, stress, mindre fysiske påvirkninger 
m.v. 

1 Ubetydelige konsekvenser De registrerede bliver enten ikke påvirket eller udsættes alene for 
få generende konsekvenser, som de uden problemer kan håndtere, f.eks. tidsforbrug brugt på at 
genindtaste oplysninger, irritationer, dårlig brugeroplevelse m.v. 

Når evalueringskriterierne for sandsynlighed og konsekvens er fastlagt, kan hver enkelt identificeret 
risiko vurderes og kortlægges på et såkaldt risikokort. I denne konsekvensanalyse anvendes følgende 
risikokort:  
 
Figur 1. Risikokort 

 
 

 
 
2 Se f.eks. punkt A.2 i Annex A til ISO/IEC 29134:2017, Information technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact 

assessment; Datatilsynet m.fl., Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, 

juni 2018, s. 9; samt Digitaliseringsstyrelsen, Vejledning i vurdering af offentlige it-projekters potentielle konsekvenser for privat-

livet, maj 2013, s. 12 
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4.2 Identifikation, evaluering og håndtering af behandlingsaktivitetens kon-
krete risici 

 

Hvis kommunen allerede har et koncept for identifikation, evaluering og håndtering af risici i konse-

kvensanalyser vedrørende databeskyttelse, kan du anvende dette. Hvis ikke, findes der i denne konse-

kvensanalysens Bilag 1 en oversigt, der kan anvendes til dette formål.  

 

Se bilag 2 for risikovurdering af Datalake og Simuleringstool samt bilag 3 for risikovurdering af PoC 

på skadedyrsområdet.  

 

I forbindelse med dette trin i konsekvensanalysen kan du til inspiration anvende Værktøj nr. 3 – Risi-

kokatalog, der indeholder et overblik over en række typiske risici ved behandling af personoplysninger 

i AI-løsninger samt forslag til, hvordan risiciene kan håndteres.  
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Når du har identificeret de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, kan du med fordel udfylde Hand-

lingsplanen i Bilag 2. Handlingsplanen kan anvendes til at styre og understøtte gennemførelsen af 

alle de ønskede foranstaltninger indenfor nærmere fastsatte frister.]  
 

 
 

5. TRIN 5: KONKLUSION OG LEDELSESGODKENDELSE 

5.1 AI-løsningens samlede restrisiko og høring af Datatilsynet 

På baggrund af de samlede risikoscorer efter afhjælpende foranstaltninger (sidste række i tabellen oven-
for), som du har vurderet og angivet under håndteringen af de enkelte identificerede risici, skal du her 
vurdere den samlede rest-risiko for behandlingen af personoplysninger i AI-løsningen.  
 
Den samlede restrisiko for behandlingsaktiviteten efter afhjælpende foranstaltninger vurderes at være:  
 ☐ Høj ☐ Medium ☒ Lav 
 
[Angiv en begrundelse for din vurdering. Hvis det ovenfor er angivet, at den samlede restrisiko for be-

handlingen er høj, har kommunen pligt til at foretage en forudgående høring af Datatilsynet, inden den 

påtænkte behandling af personoplysninger i AI-løsningen påbegyndes, jf. databeskyttelsesforordningens 

artikel 36. Det skal fremgå her, om der skal ske høring af Datatilsynet.] 

 

5.2 Ledelsens godkendelse af konsekvensanalysen ☒ Godkendt Behandlingsaktiviteten kan påbegyndes, når procedure for slet-
ning af data er udarbejdet ☐ Betinget god-

kendt 
Behandlingsaktiviteten kan kun påbegyndes, hvis nærmere be-
skrevne ændringer foretages. Efter den betingede godkendelse 
skal ledelsen præsenteres for en ny, revideret konsekvensanalyse 
med henblik på endelig godkendelse.   ☐ Ikke godkendt Behandlingsaktiviteten kan ikke gennemføres.  

 

Begrundelsen for ledelsens valg i forhold til godkendelse er følgende:  
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[Indsæt begrundelse] 

 

Vurderer ledelsen, at konsekvensanalysen skal offentliggøres enten helt eller delvist?  ☐ Ja, konsekvensanalysen skal offentliggøres i sin helhed ☒ Ja, konsekvensanalysen skal delvist offentliggøres ☐ Nej, konsekvensanalysen skal ikke offentliggøres 
 

Begrundelsen for ledelsens valg i forhold til offentliggørelse er følgende:   

Der vælges en delvis offentliggørelse af konsekvensanalysen, således at hoveddokumentet gøres til-
gængeligt via projektets website. Bilagene kan rekvireres og er således ikke offentlig tilgængelige. 
Dette for ikke at fremvise svage sider – teknisk og organisatorisk – så AI-løsningerne kan blive udsat 
for hackerangreb med videre. 

 

5.3 Bilag til konsekvensanalysen 

Følgende bilag vedlægges eventuelt til konsekvensanalysen:  

 ☐ Forudgående tærskelanalyse af behandlingsaktiviteten, dvs. vurdering af, hvorfor der skal     
     laves en konsekvensanalyse ☐ Dataflow over behandlingsaktivitetens forløb ☐ Skema til identifikation, evaluering og håndtering af risici (Bilag 1) ☐ Risikovurdering vedrørende behandlingssikkerhed efter databeskyttelsesforordningens artikel 32 ☐ Databeskyttelsesrådgiverens bemærkninger ☐ Indhentede synspunkter fra registrerede eller deres repræsentanter ☐ Datatilsynets rådgivning i forbindelse med høringsprocessen  ☐ Handlingsplan for implementering af foranstaltninger til at håndtere de identificerede risici (Bilag 3) 
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☒ Andre (indsættes i kommentarboks nedenfor):  
Dokumentation af Simuleringstool (Bilag 1) 

Risikovurdering af Datalake og Simuleringstool til intelligent flådestyring (Bilag 2) 

Risikovurdering af PoC for skadedyrsområdet (Bilag 3) 

Procedure for sletning af data (Bilag 4) 

 

 

6. TRIN 6: AJOURFØRING AF KONSEKVENSANALYSEN 

Kommunen skal regelmæssigt gennemgå konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse og de behand-
lingsaktiviteter, som vurderes i denne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 11.  
 

Denne konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse skal fremadrettet ajourføres efter følgende proce-
dure:  
 
[Indsæt beskrivelse af navn og titel på den ansvarlige person, inddragelse af DPO’en samt hvor ofte 

konsekvensanalysen skal revideres fast, f.eks. halv- eller helårligt, samt ved væsentlige ændringer/hæn-

delser.] 

Fastlægges af den specifikke kommune 

Syddjurs Kommune sørger for revision af DPIA ved: 
• Overgang fra test til egentlig drift 
• Ved ændringer i model, datagrundlag eller kontekst 

Revisionen gennemføres af den lokale projektleder og ændringerne forelægges DPOen til udtalelse in-
den godkendelse af chef for Natur, Teknik og Miljø eller dennes stedfortræder 
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7. BILAG 

Bilag 1:  Dokumentation af Simuleringstool 

 
Bilag 2:  Risikovurdering af Datalake og Simuleringstool til intelligent flådestyring 

 
Bilag 3:      Risikovurdering af PoC for skadedyrsområdet 
 
 
 


