
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

 

Bilag 2: skabelon til underretning af registrerede 
[xx.xx.xxxx] 

 

Kære [xxx] 

 

 

Vi må desværre meddele dig, at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg [den xx.xx.xxxx] har fået kompromitteret 

vores persondatasikkerhed. Dette sikkerhedsbrud er allerede anmeldt til Datatilsynet, under sagsnr.: [DT-

00193]. 

 

Beskrivelse af sikkerhedsbrud 

[Indsæt beskrivelse, eksempelvis: ”en af vore medarbejdere har ved en fejl delt et udtræk af 

personoplysninger fra et af vores kernesystemer med en ekstern. Dette udtræk inkluderede oplysninger om 

dig på følgende områder]: 

 

[Indsæt kategorier, eksempelvis:] 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Fødselsdato 

• CPR-nummer 

• Etnisk oprindelse 

• Land for pasudstedelse 

• Pasnummer 

Vi behandler dine personoplysninger, som led i at kunne [indsæt formål]. 

 

Konsekvenser for din person ved sikkerhedsbruddet 

Da sikkerhedsbruddet indeholder [følsomme oplysninger] om dig, gør vi dig opmærksom på, at det vil 

kunne indebære at offentligheden kan have fået adgang til dine personoplysninger. 

 

Foranstaltninger for at afhjælpe bruddet på persondatasikkerheden 

Vi har allerede nu sørget for at [indsæt konkrete foranstaltninger – eksempelvis ”destruere alle versioner af 

de pågældende udtræksfiler der ligger inden for grænserne af vores organisation. Den eksterne person, 

som data har været delt med er også blevet kontaktet og har slettet sin version af oplysningerne. 

Oplysningerne har imidlertid i kort tid været delt på et online fildrev, og vi er pt. i dialog med udbyderen for 
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at sikre at data også er fjernet i eventuelle backupper, samt at høre om de har været udsat for nogen 

former for kriminalitet i det tidsrum, hvor data har eksisteret på deres servere”.  

 

Yderligere informationer og kontakt til os 

Såfremt du har yderligere spørgsmål til kompromitteringen af dine personoplysninger, beder vi dig venligst 

tage kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver: 

 

Kontaktperson Anne Schultz 

Telefon 51383253 

E-mail ansc@itcfyn.dk 

 

 

 

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

 

På vegne af Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 

 

[XXX] 

 

 

 

 

 


