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Testdata og databeskyttelse
I gør en stor og vigtig indsats i disse uger i forbindelse med genåbningen
af vores skoler/institutioner. En genåbning, hvor fremmøde bygger på et
krav test for corona af både elever, kursister, deltagere og ansatte m.v.
Det er i forbindelse med kontrollen af testresultater vigtigt, at I sikrer jer,
at behandlingen af personoplysninger håndteres i overensstemmelse med
reglerne om databeskyttelse.
Styrelsen for It og Læring har derfor udarbejdet en liste med besvarelse
af en række centrale spørgsmål (FAQ), som er vedlagt denne mail.
Herudover er den oplysningstekst, som I kan anvende, når I efter påske
påbegynder superviseret selvpodning på skolerne/institutionerne, også
vedlagt. Oplysningspligten følger af databeskyttelsesforordningens artikel
13 og skal opfyldes, inden testningen af den enkelte begynder første
gang. Dette kan gøres ved at udlevere oplysningsteksten til den enkelte,
inden vedkommende skal gennemføre testen første gang, eller ved at
sende teksten elektronisk ved brug af mail eller jeres interne administrative systemer.
I de tilfælde, hvor testning fortsat sker uden for skolens eller institutionens regi, bør I tilrettelægge jeres kontrolopgave under hensyn til dataminimering, da personoplysninger om positive testresultater er følsomme
personoplysninger.
Den bedste måde at sikre dataminimering på i sådanne tilfælde er ved, at
det er den enkelte, der passer på sine egne data i form af oplysninger om
testresultater. Konkret kan jeres kontrol af oplysninger om testresultater,
som ikke er fra test, som I selv har gennemført ved jeres nye supervisorer, ske ved, at vedkommende viser testresultatet på en mobiltelefon eller
via en udskrift, når I anmoder om dette.
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I forbindelse med løsningen af kontrolopgaven de forgangne uger er Styrelsen for It og Læring blevet bekendt med, at enkelte skoler/institutioner beder elever om at uploade screendumps af deres coronaresultater,
som er taget uden for skolen eller institutionen til fx skolernes og institutionernes studieadministrative systemer med henblik på at kontrollere,
om eleverne er blevet testet.
Det er Styrelsen for It og Lærings vurdering, at denne praksis ikke er i
overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse herunder bl.a. princippet om dataminimering jf. artikel 5 i databeskyttelsesforordningen.
Årsagen er, at kontrollen med elevernes tests kan tilrettelægges uden, at
data om elevernes testresultater registreres af institutionen. I stedet bør
kontrollen tilrettelægges således, at eleven fremviser resultatet over for
institutionens personale.
Institutioner, som beder elever registrere deres testresultater skal derfor
ophøre med dette og sikre sig, at evt. registrerede testresultater slettes
snarest muligt.
I forlængelse af ovenstående kan det endvidere oplyses, at kravet om, at
institutionerne skal føre en liste over, hvilke elever som er testet, falder
bort i forbindelse med det nye test setup med superviseret selvpodning.
Det betyder, at institutionen skal slette oplysninger om testdata, så snart
de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.
Med venlig hilsen
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