Hvad betyder GDPR for mig
som medarbejder?
Du kan blive holdt ansvarlig
I forbindelse med opdateringen af Dansk Socialrådgiverforenings persondatapolitik har vi også formaliseret instruksen til dig som medarbejder. Instruksen
beskriver vores forventninger til din håndtering af de personoplysninger, du
behandler i forbindelse med dit arbejde. Dermed er det også blevet tydeligere,
hvornår man som medarbejder ikke handler i overensstemmelse med foreningens forventninger. Du skal derfor læse instruksen grundigt, og gøre det til en
del af din hverdag at behandle personoplysninger korrekt. Vi har et fælles ansvar for at behandle personoplysninger på en ansvarlig måde. Det har vi blandt
andet, fordi Persondataforordningens Artikel 9 slår fast, at privatpersoners
fagforeningsmæssige tilhørsforhold er en særligt følsom personoplysning. Ved
grov uagtsomhed vil du blive holdt ansvarlig.

Skærpet sikkerhed
Vi har skærpet sikkerheden f.eks. i forbindelse med besøg fra gæster udefra.
Det vil være dit ansvar, som afholder af mødet, at sørge for, at gæster ikke får
adgang til personoplysninger under besøget. Derudover skærpes brugen af fildelingstjenester til kun at gælde OneDrive og sikker mail.. Det er dit ansvar som
medarbejder at handle i overensstemmelse med disse skærpelser.

Regelmæssig oprydning
Fremover er det skemalagt, hvordan vi i Dansk Socialrådgiverforening vil sørge
for at få ryddet regelmæssigt op i personoplysninger, vi måtte have udskrevet,
gemt på en PC eller i vores systemer. Du vil blive orienteret, når det er tid, men
orientér dig også selv i proceduren for regelmæssig oprydning.

Klare procedurer og svar at hente
Der er i det hele taget etableret flere og mere klare procedurer for, hvad man
gør i forbindelse med et sikkerhedsbrud, hvad man gør i forbindelse med en
henvendelse fra en, vi behandler oplysninger om, osv. Se oversigten over procedurer og beskrivelser i F2 og find ud af, hvad du skal gøre hvornår.

Forventning om aktiv deltagelse
Generelt har vi fra foreningens side en forventning til dig som medarbejder
om, at du aktivt deltager i sikringen af de personoplysninger, vi som forening
behandler. Vi har et fælles ansvar for, at det er trygt og sikkert at overlade sine
personoplysninger i vores varetægt. Derfor: orientér dig, spørg og deltag aktivt.
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