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Krav om redegjørelse -Melding om avvik - Kongsberg kommune

Vi viser til melding om  avvik, mottatt hos oss 19. april  2020.  Meldingen omhandler et brudd
på personopplysningssikkerheten hos dere. Dere har angitt at bruddet var åpent fra 23. mars til
27. april  2020.  Vi har behov for ytterligere opplysninger om bruddet for  å  kunne behandle
saken.

Om bruddet på personopplysningssikkerheten
Vi forstår meldingen om avvik som at flere personer med tilknytning til Kongsberg kommune
har fått sine personopplysninger utlevert til uvedkommende. Bruddet oppsto i systemet IST
Direkte, som leveres av databehandleren  IST.  Dere skriver at bruddet skyldes «teknisk svikt».
Bruddet ble oppdaget 18. april  2020  kl.  12.46.

Systemet IST Direkte brukes til  å  sende ut informasjon til foreldre med barn i kommunens
barnehager. Bruddet har oppstått i det det ble sendt ut meldinger med opplysninger til
foresatte til barn som skal begynne i barnehage senere på året.

Det er to grupper med personer som har fått sine personopplysninger utlevert gjennom
meldingstjenesten. For det første har personopplysningene til barn som går i kommunale
barnehager blitt eksponert. Kategoriene av personopplysninger som har blitt spredt om barna
inkluderer navn, hvilken kohort barna er en del av, oppmøtetider, informasjon om hva som
skal skje i barnehagen den dagen, samt bilder av barna. For det andre har personopplysninger
om kommunens ansatte blitt eksponert. Dere skriver at de ansatte har «sendt fellesmelding
med info om årsak til sitt eget sykefravær til foreldrene, og underskrevet med navn».

Dere har ikke varslet de registrerte om bruddet. Dere har kontaktet [ST for å «ende
applikasjonen slik at dette ikke skal forekomme». Videre skriver dere at det er innført en ny
rutine for registrering av barn og foresatte som senere skal begynne i kommunal barnehage,
slik at disse ikke havner i den samme kommunikasjonsgruppen som eksisterende brukere.

Vi ber om svar på følgende:

1. Hvordan ble avviket oppdaget?
2. Hvorfor gikk det ni dager fra dere oppdaget bruddet til bruddet ble lukket?
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3. Hvorfor oppsto bruddet? Gi en detaljert beskrivelse av de tekniske forholdene som
ledet til avviket.

4. Hvilke opplysninger om ansatte ble spredt? Hvor mange ansatte er berørt? Er de
ansatte orientert om bruddet? Dersom dere ikke har orientert de ansatte, gjør rede for
hvorfor, herunder hvorfor dere mener det ikke foreligger høy risiko for de registrertes
rettigheter og friheter.

5 . Hva er avtalt mellom kommunen og foreldre om behandling av barns
personopplysninger? Legg ved samtykkeskjema som signeres av foreldre samt hvilken
informasjon foreldrene får før samtykkeskjema signeres.

6. Forklar hvorfor dere har vurdert at risikoen for brudd på bamas/foresattes rettigheter
og friheter ikke er høy nok til å varsle de registrerte om bruddet.

7. Har dere bedt mottakerne av opplysningene om å slette opplysningene fra sine private
enheter?
Hvilke tekniske endringer har blitt gjort i IST Direkte etter bruddet?

9. Hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser ble utført før dere tok i bruk IST som
databehandler? Dersom dere har utført analyser ber vi om at disse vedlegges. Dersom
dere ikke har utført analyser ber vi om at dere forklarer hvorfor.

10. Legg ved rutinene for registrering av kommunikasjonsgrupper, både slik disse var før

og etter awiket.

.°°

Vi ber om at dere sammen med redegjørelsen sender inn databehandleravtalen som er inngått
med  IST, samt protokoller for behandling av personopplysninger om ansatte i kommunen og
personopplysninger om barn i kommunale barnehager.

Videre fremdrift
Dere må svare på spørsmålene våre innen 7. august 2020.

Hjemmelsgrunnlag

Etter personvernforordningen artikkel 58 nr.  1  har vi myndighet til å kreve de opplysningene
som trengs for at vi skal kunne gjennomføre oppgavene våre.

Klageadgang
Dere kan klage på pålegget om å gi oss informasjon. En eventuell klage må sendes til oss
innen tre dager etter at dette brevet er mottatt (jf. forvaltningsloven § 14). Dersom vi
opprettholder vårt vedtak vil vi sende saken videre til Personvernnemnda for klagebehandling.

Innsyn og offentlighet
Dere har rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. forvaltningsloven § 18). Vi vil også informere
dere om at alle dokumentene i utgangspunktet er offentlige (jf. offentlighetsloven  §  3.)
Dersom dere mener det er grunnlag for å unnta hele eller deler av dokumentet fra offentlig
innsyn ber vi dere om å begrunne dette.

Mer informasjon om personvern, internkontroll og informasjonssikkerhet kan dere finne på
våre nettsider, www.datatils net.no.
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Hvis dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Embla Helle Nerland på telefonnummer 22
39 69 54.

Med vennlig hilsen

Susanne Lie

juridisk seniorrådgiver
Embla Helle Nerland

juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer
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