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Baggrund 

Plan for sletning af data skal være med til at sikre, at de registreredes rettigheder varetages i de AI-

løsninger, som AI-signaturprojektet Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre anvender – link 

til projektets website. Varetagelsen handler om dataminimering, og projektets konsekvensanalyse/DPIA 

kan findes her – [link til DPIA]. 

Projektets styregruppe har på et møde d. 11. januar 2022 peget på nødvendigheden af denne plan, mens 

selve planen eksisterer i en instans for hver dataansvarlig myndighed, der anvender projektets AI-løsninger. 

I planen peges på, hvem der er involveret i udarbejdelse, kommentering og godkendelse af planen, og 

hvem der er udførende på sletning af data i projektets AI-løsninger, nærmere bestemt Datalaken. 

Projektet er planlagt til at løbe til og med 31-12-2022, hvorefter dataminimering skal reguleres i et andet 

regi, hvis der bliver tale om drift af AI-løsningerne efter projektperiodens udløb. 

Aktører og handlinger 

De vigtigste aktører i forbindelse med sletning af data fra projektets datalake er: 

• Den lokale projektleder i Syddjurs Kommune 

• Syddjurs Kommune 

• Droids Agency 

Nedenstående standard-flow for sletning af data forventes at kunne dække de fleste af de sletteaktiviteter, 

som vil blive gennemført i projektperioden, der løber frem til 31-12-2022. Således forventes der sletning af 

data inden overgang fra test til drift samt umiddelbart inden projektet lukkes. 

Hvis Syddjurs Kommune derudover ønsker data slettet fra projektets datalake tager den lokale projektleder 

kontakt til Syddjurs Kommune, som vil igangsætte en slette-procedure med udgangspunkt i nedenstående 

flow.  
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Standard-flow for sletning af data: 

1. Syddjurs Kommune udarbejder forslag til sletning af data for Syddjurs Kommune i projektets 

datalake i samarbejde med Droids Agency 

2. Syddjurs Kommune indkalder Droids Agency og Syddjurs Kommune (projektlederen) til virtuelt 

møde, hvis forslaget til sletning af data ønskes drøftet 

3. Syddjurs Kommune bekræfter deres tilslutning til forslaget overfor Droids Agency på mail 

4. Sletning gennemføres af Droids Agency, og Syddjurs Kommune underrettes på mail til den lokale 

projektleder 

Revidering af planen 

Plan for sletning af data vil kunne revideres på foranledning af Syddjurs Kommune med den godkendende 

leder og den lokale projektleder som igangsættere.  

Herudover revideres planen af Syddjurs Kommune i projektperioden, hvis der viser sig en gyldig anledning 

til det, og den mailes til DPOen for Syddjurs Kommune for at indhente synspunkter. 

DPO-synspunkter vedrørende nærværende version af planen 

modtaget [Dato]: 

 

 

 

 

 


