
”I forhold ti l EU’s Persondataforordning, GDPR, er den helt centrale opgave 
for virksomheden/organisati onen at få planlagt processer, som sikrer bedst 
mulig databeskytt else. Derfor er det ti d ti l at tænke sig om, inden de strate-
giske data bliver slett et for evigt.”

Sådan siger Karsten Butt rup, CEO i CUBES Soft ware, som dagligt hjælper 
virksomheder og organisati oner med sparring om langti dsholdbare løsnin-
ger baseret på prakti sk implementérbare IT-systemer.

CUBES Soft ware leverer HR-løsninger og rådgivning ti l mellemstore og 
store virksomheder. Det er løsninger, der hjælper virksomhederne ti l at bli-
ve mere eff ekti ve og beslutningsdygti ge på baggrund af medarbejderdata.

Kriti ske data kan blive mistet
GDPR har i dén grad fået virksomhedernes ledelser ti l at fokusere på HR, 
idet denne funkti on er central i administrati onen af personfølsomme oplys-
ninger.

Ifølge Karsten Butt rup er automatreakti onen oft e hos de juridiske rådgi-
vere – såvel internt som eksternt – at HR og IT skal sikre, at persondata slet-
tes så hurti gt som muligt eft er fratrædelse, dog under behørig hensyntagen 
ti l de forskellige lovgivninger.
”Men hvis denne anbefaling følges stringent, betyder det imidlerti d, at le-
delsen mister forretningskriti ske oplysninger, idet centrale analyser bygger 
på historiske data,” siger Karsten Butt rup og nævner blandt andet:

●  Udviklingen i sygefravær per medarbejderkategori per geografi sk afde-
ling.

●  Evnen ti l over ti d at fastholde ledere, som ligger højt i deres ”talent- 
score”.

●  Ændring i personaleomsætningshasti ghed i bestemte afdelinger.
●  Sammensætning af delti ds- og fuldti dsansatt e eller bachelor- og mas-

teruddannede.
●  Ændring i kompetencesammensætningen i IT-funkti onen over ti d.

Oplysninger ligger i mange systemer
Listen er ifølge Karsten Butt rup nærmest uendelig, men ved at slett e med-
arbejderen helt mistes ikke blot antallet af FTE’ere, men også den kontekst, 
de indgik i og det udviklingsforløb, de har været igennem – for eksempel 
virksomhedens evne ti l at skabe karriere for de rigti ge medarbejdere.
”Men det at slett e medarbejderens navn og kontaktoplysninger er heller 
ikke ti lstrækkeligt, idet der oft e ti l medarbejderen er knytt et ansætt elses-

dokumenter, MUS-samtaler, uddannelsescerti fi kater osv. I disse dokumenter 
fremgår medarbejderens navn også. Oft e fremgår der endog to navne: 
medarbejderen og lederen. Hvis lederen skal slett es, fordi han/hun er 
fratrådt, men medarbejderen stadig er ansat, skal dokumentet så slett es 
alligevel?” spørger Karsten Butt rup retorisk.

Herti l kommer, at medarbejderens oplysninger oft e ligger i mange syste-
mer – vagtplanlægning, ti me-/sagsstyring, syge-/fravær, talent-manage-
ment, uddannelse, udstyr udlånt ti l medarbejdere osv.

Der er en løsning
For de virksomheder og organisati oner, som sætt er værdien af historiske 
data højt og samti dig ønsker den bedst mulige fj ernelse af personhenførba-
re data, fi ndes der ifølge Karsten Butt rup gode løsninger som bl.a. omfat-
ter:

●  Total anonymisering af persondata (nonsens-data og uden mulighed for 
genskabelse), men bevarelse af køn, alder, type og kontekst afh ængig 
af hvilken lovgivning, der berører den pågældende medarbejder.

●  Personer, der er fratrådt, men stadig er underlagt lovgivningskrav, gøres 
usynlige for alle undtagen for eksempel én juridisk ansvarlig.

●  Brug af dynamiske dokumenter, som arver data (dvs. anonymiseres 
samti dig med personen).

●  Central styring af persondata anvendt i ti lknytt ede systemer (alle 
personoplysninger slett es synkront, idet stati sti ske oplysninger bevares 
centralt og anonymiseret).

●  Stati ske dokumenter fremsendes alti d ti l en sikker ekstern kilde – for 
eksempel e-Boks, hvoreft er central kopi kan slett es.

●  Data i databasen krypteres uden 
adgang for IT. 

Det sikreste og bedste
”GDPR behøver altså ikke at betyde, at 
HR-ledelse sker i blinde. Det kræver dog, 
at topledelsen involverer sig i, hvordan 
dett e dilemma løses, fordi HR, Juridisk 
afdeling og IT oft e vil vælge ”sletnings-
metoden”, fordi den er nemmest og 
billigst – men absolut ikke den sikreste 
og bedste,” slutt er Karsten Butt rup.
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Strategisk vigtige HR-data kan nemt 
gå tabt på grund af GDPR

Topledelsen behøver ikke at miste 
HR-data ti l analyseformål. Der fi ndes 
gode løsninger på GDPR-udfordringen 
for virksomheder, der sætt er værdien 
af historiske data højt og samti dig 
ønsker den bedst mulige fj ernelse 
af personhenførbare data, påpeger 
CUBES Soft ware.
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