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Regler for brug af uheldsdata
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Hvornår må man bruge adgangen til uheldsdata, og hvad må man levere videre til andre?
Hvad gør man, når konsulenter skal bruge oplysningerne?

Vejforvaltningssystemer
Eric thor Straten

Persondataloven

tlf: 7244 3329

Anvendelsen af data fra Vejdirektoratets uheldsregister reguleres overordnet af Persondataloven.

e-mail: ets@vd.dk

Brug af data er formelt anmeldt til Datatilsynet som en anvendelse i relation til et statistikregister.
Denne løsning er bl.a. valgt, fordi involverede i uheldene ellers skulle have besked, når vi foretager

Mette Folsach Pedersen

rettelser eller ændringer i data i øvrigt. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det

tlf: 7244 3322

ikke som tidligere er selve registeret, anmeldelsen gælder men anvendelsen af data. Det betyder, at

e-mail: mfpe@vd.dk

også udskrifter og anden videre brug er underlagt de samme regler som selve uheldsregisteret. I
praksis er reglerne fastlagt via ’Sikkerhedsaftalerne’.

Sikkerhedsafdelingen
Stig R. Hemdorff

Sikkerhedsaftaler

tlf: 7244 3301

Der er indgået en sikkerhedsaftale med alle vejbestyrelser (kommuner og Vejdirektoratet) og et antal

e-mail: srh@vd.dk

øvrige brugere af uheldsdata. Sikkerhedsaftalen præciserer mere specifikt, hvad anmeldelsen til Datatilsynet betyder for den daglige anvendelse.
Generelt gælder:


Der må ikke offentliggøres oplysninger, som indeholder information om de enkelte uheld.
Det gælder også oplysninger, der forelægges fx teknisk udvalg, da oplysninger i denne forbindelse kan være offentligt tilgængelige.



Uheldsregisteret må ikke anvendes til at finde personer, som har påkørt vejudstyr (skadevoldersager). Dette er en administrativ sag og ikke en statistikbearbejdning.



Uheldsregisteret må ikke anvendes til at finde specifikke personer som eksempel i forbindelse med kampagner. (Hvor god intentionen end kan være, strider dette mod anmeldelsens regler).

Reglerne kan virke noget firkantede, men konsekvensen af manglende overholdelse kan være katastrofal. Overholder vi ikke reglerne for anvendelsen, kan Datatilsynet i yderste konsekvens kræve
uheldsregisteret slettet.

Reglerne i forbindelse med Sikkerhedsaftalen gælder alene oplysninger om de enkelte uheld. Tabeller, hvor tallene
er summeret på grupper, kan videregives uden problemer. (Dog skal man lige være opmærksom på, om grupperne
er blevet så små, at enkelte uheld kan identificeres).
Konsulenter
Fra tid til anden er der behov for, at konsulenter arbejder med information om de enkelte uheld i forbindelse med
projekter. Det er der ikke noget problem i. I den forbindelse udarbejdes blot en sikkerhedsaftale med det pågældende firma for den periode, de har behov for at have adgang til oplysningerne. Vær opmærksom på, at det også
gælder, selvom det er papirudskrifter, de skal arbejde med. På www.vejdirektoratet.dk under Vejsektor - Ydelser – Programmer - Uheldsudtræk ligger et paradigme for en sådan aftale. I den forbindelse er det også muligt for
konsulenterne at få adgang til selv at trække oplysninger fra uheldsregisteret, hvis den vejmyndighed, man arbejder
for, i forvejen har et uheldsabonnement og dermed adgang til uheldsdata.
Skal konsulenter have adgang til selv at kunne udtrække data fra registeret, kontaktes vejman.dk supporten enten
på telefon 7244 3300 eller vejman.dk@vd.dk. Adgang oprettes først, når der foreligger en underskrevet sikkerhedsaftale med indsendt kopi til vejman.dk@vd.dk. Er man i tvivl om proceduren, kan man kontakte Mette Folsach
Pedersen på 7244 3322.
Konsekvenser
Konstateres det, at man overtræder reglerne ved fx at have videregivet sin adgangskode til en konsulent i stedet for
at få oprettet konsulenten som bruger, vil brugerkoden uden varsel blive lukket med øjeblikkelig virkning. Adgangen
vil først kunne genoprettes, når der er sikkerhed for, at reglerne fremover overholdes.

