
DPO fællesskabet 
IBC ● Kolding HF og VUC ● Thy-Mors HF & VUC ● Skive-Viborg HF & VUC 

VUC Vest ● VUC Djursland ● Aarhus HF og VUC ● VUC Holstebro-Lemvig-Struer  

Årlig afrapportering til ledelsen vedr. persondataforordningen 
Perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 

Som en del af DPO-opgaven udarbejdes der en gang årligt en afrapportering til ledelsen om Thy-Mors HF & 
VUCs arbejde med GDPR, herunder en status i forhold til overholdelse af gældende regler. 
Afrapporteringsperioden går fra 1. januar til 31. december. 

Der er gennemført 1 besøg på Thy-Mors HF & VUC i perioden. Besøget er gennemført den 18. juni 2019. 

Ved besøget er status for Thy-Mors HF & VUCs arbejde med relevante forhold inden for 
persondataforordningen drøftet. Bl.a. 

 Fortegnelse
 Risici og eventuelle foranstaltninger til sikring af persondata herunder hvem der kan tilgå hvilke data
 Logbog
 Sletning
 IT organisation og egen vurdering af sikkerhedsniveau samt IT-arkitekturen
 Fysisk placering af servere m.v., herunder skolens beskrivelse af IT-arkitekturen
 Sikring af fysiske og digitale data
 Konkrete hændelser
 Fokuspunkter i den kommende periode
 Diverse forhold relateret til ovenstående

Ved besøget på Thy-Mors HF & VUC har skolens repræsentanter afgivet oplysninger om alle adspurgte forhold 
og tillige uopfordret orienteret om status. Mødet er afviklet som dialogmøde. Der er givet adgang til alt relevant 
materiale uden hindringer.  

Både gennem DPO samarbejdet og kontakt via mail og telefon, er der løbende dialog med Thy-Mors HF & 
VUC omkring alle for skolen relevante forhold vedr. GDPR.  

Skolens egen vurdering er, at der arbejdes kontinuerligt med at sikre at Thy-Mors HF & VUC lever op til 
gældende regler. Fokus har i år 1 særligt været på at sikre den videre implementering samt de overordnede 
rammer.  

Konklusion: Det vurderes, at Thy-Mors HF & VUC fortsætter den gode indsats i forhold til GDPR og 
fastholder overblik i forhold til den videre indsats. Der er ikke konstateret væsentlige problemer i forhold til Thy-
Mors HF & VUCs håndtering af persondata eller organisering. 

Ved kommende besøg vil der være særligt fokus på den løbende vedligeholdelse af fortegnelse og læring ud fra 
erfaringer med de implementerede politiker og regler.  

Med venlig hilsen 

Peter Cederstrøm, DPO  
Aarhus den 2. marts 2020. 
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