2021-10-15

Rapportering av personuppgiftsincident till Dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
1. Organisationens namn
Bildningsnämnden, Trelleborgs kommun
2. Organisationsnummer
212000-1199
3. Organisationens postadress
Trelleborgs kommun
Bildningsförvaltningen
231 83 Trelleborg
4. Er organisations interna referensnummer
BIN-PUI8

Kontaktperson för anmälan
5. Kontaktpersonens namn
Ulrika Lassborn Arntell
6. Kontaktpersonens roll
GDPR-samordnare / Förvaltningsjurist
7. Kontaktpersonens e-post
ulrika.lassborn-arntell@trelleborg.se
8. Kontaktpersonens telefonnummer
0410-73 42 69
9. Adress som vi önskar att bli kontaktad på
Trelleborgs kommun
Bildningsförvaltningen
231 83 Trelleborg

Incidenten
10. När inträffade incidenten?
2021-10-12 under förmiddag.
11. När upptäckte ni incidenten?
2021-10-12 under förmiddagen
12. Pågår incidenten fortfarande?
Nej
13. När upphörde incidenten (datum och klockslag)?
2021-10-12
14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni upptäckte incidenten, beskriv
varför.
Anmäldes senare pga tidsbrist
15. Vad har hänt vid incidenten? Ange det alternativ som stämmer bäst överens.
Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den
saknade behörighet till
16. Kort beskrivning av incidenten
Dokument som jag skrev ut via min dator hamnade på annan förvaltning. Dokumenten skrevs ut
direkt utan att tag använts.
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17. Hur upptäckte ni incidenten?
En anställd från Trelleborgshem kontaktade mig och berättade att hon hade mina papper i handen.
18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
Tekniskt fel, till exempel fel i mjukvara, programinställningar
19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?
Offentlig sektor
20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?
Skola: Förskola, grundskola, gymnasium

Biträden
21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av anlitade
personuppgiftsbiträden eller underbiträden?
Nej
22. Organisationens namn och organisationsnummer

Uppgifterna och de registrerade
23. Hur många registrerade har påverkats?
1-10
24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?
1-10
25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Anställda, Oklart då jag är osäker på vilka dokument som kom ut. Bad dem som hade dem förstöra
dem direkt. Tillägg till anmälan: Enligt anmälaren var det inga handlingar som innehöll känsliga
uppgifter, utan det rörde sig i huvudsak om anställdas namn.
26. Vilken sorts personuppgifter har personuppgiften drabbat?
Identifierande information (till exempel för- och efternamn)
27. Var personuppgifterna krypterade?
Nej

Konsekvenser
28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
0

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna

0

Begränsning av rättigheter

0

Diskriminering

0

Identitetsstöld eller bedrägeri

0

Ekonomisk förlust

0

Obehörigt hävande av pseudonymisering

1

Skadat anseende

0

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av
tystnadsplikt

0

Annan ekonomisk eller social nackdel

0

Övrigt:
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29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
2. Begränsad
30. Hur har ni agerat efter incidenten?
2021-10-12 Anmälaren försäkrade sig vid samtal med den som tog del av den felaktiga utskriften att
samtliga handlingar förstördes. IT har enligt anmälaren felsökt både dator och skrivare 211013 och
211014. IT hittade enligt anmälaren inget direkt fel i vare sig system, dator eller skrivare. Kontroll
gjordes också att framtida utskrifter bara verkställdes genom att den anställde använde sin tag.
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Information till registrerade
31. Har ni informerat de registrerade om incidenten?

Nej
32. När informerade ni de registrerade?
33. Kommer ni att informera de registrerade?
Nej
34. När kommer in att informera de registrerade?
35. Varför kommer ni inte att informera de registrerade?
1

Incidenten medför inte hög risk för personers fri- och rättigheter

0

Personuppgifterna var krypterade eller på annat sätt skyddade

1

Vi har redan vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna

0

Att informera innebär en oproportionell ansträngning, vi har istället informerat
allmänheten.
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Kompletteringar/eventuell sekretess
36. Avser ni att komplettera anmälan?
Nej
37. Omfattas information av sekretess, beskriv vilken information och varför.
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