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1 Politik
Dette er XPconsults politik for dataetik, der beskriver den overordnede tilgang til dataetik og hvad
XPconsult ønsker at opnå via politikken. Derudover beskriver politikken anvendelsesområde,
ansvar, udmøntning og opfølgning, samt hvordan dette rapporteres til XPconsults ledelse.

1.1 Indledning
Denne politik beskriver XPconsults tilgang til god dataetik og de principper, der er gældende for,
hvordan XPconsult behandler data etisk korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.
XPconsult tager sit ansvar som dataansvarlig alvorligt, da vi ønsker at blive opfattet som en
respekteret, kompetent og ordentlig samarbejdspartner, der overholder gældende lovgivning og
følger udviklingen inden for god dataetik og det skal XPconsults politik for dataetik sikre.
Politikken omfatter hele virksomheden og forpligter samtlige medarbejdere. Dataetik omfatter,
hvorledes XPconsult indsamler, behandler, bruger, deler og sletter data. Dette gælder således i
samtlige aspekter, hvor der behandles data.

1.2 Mål
Personoplysninger og data generelt har større betydning for personer og organisationer end
nogensinde før, og personoplysninger og data behandles og opbevares i højere og højere grad i takt
med at digitaliseringen generelt øges. Den udbredte anvendelse og dataenes værdi stiller store krav
til organisationer og deres ansattes evne til at håndtere data.
XPconsult ønsker via arbejdet med dataetik at sikre tillid til XPconsults behandling og håndtering af
data hos både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

1.3 Anvendelsesområde
Politikken gør sig gældende for data, som XPconsult er i besiddelse af, såsom kundedata,
medarbejderdata, data om samarbejdspartnere, leverandør data og distributør data og gør sig
gældende for både struktureret og ustruktureret data, samt data som XPconsult indhenter, eller selv
skaber.
Politikken afdækker områder, som går ud over de lovkrav, der er om beskyttelse af persondata ift.
GDPR, herunder en etisk ramme for de hensyn, som skal indgå i XPconsults anvendelse og udvikling
af data.

1.4 Ansvar
Direktøren er ansvarlig for udarbejdelse og udmøntning af denne politik. Politikken vurderes
løbende og mindst en gang årligt, om politikken skal udmøntes.
XPconsult offentliggøre sin Politik for dataetik på XPconsults hjemmeside.
Direktøren har ansvaret for, at denne politik implementeres i XPconsults daglige drift. Dette sker
ved, at der etableres relevante forretningsgange og processer, samt aftaler og arbejdsgange, til
implementering heraf.
Ansvaret for at integrere dataetik i den daglige drift ligger hos direktøren, der ligeledes er ansvarlig
for at implementere eventuelle udmøntninger.

1.5 Udmøntning
XPconsult ønsker at understøtte processer, databehandling og udvikling der lægger vægt på
nedenstående punkter, i forhold til både indsamling, anvendelse og behandling af data:
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1. Ansvarlighed, at alle medarbejdere i XPconsult bør bidrage til ansvarlig og etisk behandling af
data. Derfor bør vi arbejde systematisk med vores behandling af data, både i forhold til
dataindsamling og databehandling. XPconsult har derfor udarbejdet nogle interne politikker, der
følges, når der arbejdes med data, således, at alle medarbejdere ansvarligt og etisk kan behandle
data.
2. Gennemsigtighed og åbenhed, i XPconsult bør vi give indsigt til egen data og formidle
behandling af data klart og forståeligt. Derfor formidler vi altid dataenes formål, funktion,
sikkerhed og begrænsninger. Det vigtigste for os er, at du føler dig tryg og oplever, at dine data
bearbejdes på en forsvarlig, sikker og hensigtsmæssig måde.
3. Lighed, XPconsult vil til enhver tid afstå fra at benytte data på en måde, hvor databehandlingen
skaber en uretfærdig balance i forhold til kategorisering af kunder.
4. Selvbestemmelse, i XPconsults arbejde med etisk korrekt behandling af data, bør vores
udgangspunkt altid være, at data, som kunderne overgiver til XPconsult, er kundernes egne.
Derfor giver vi mulighed for indsigelse, retning eller sletning af egen data. Det sikrer den bedste
selvbestemmelse for kunderne.
5. Privatliv, ved behandling af data, bør der i XPconsult, som standard, altid arbejdes med
dataminimering og med databeskyttelse. Derfor registreres og opbevares kun nødvendige data,
som slettes, når samarbejdet ophører.
6. Sikkerhed, XPconsult bør opbevare data således, at dette ikke er tilgængelig for uvedkommende
personer. Derfor sørger vi for, at data ikke lægges frit tilgængeligt på enhederne og kun kan
tilgås af specifikke medarbejdere.

1.6 Opfølgning
Dilemmaer, inden for dataetik i XPconsult, skal diskuteres og vurderes af de relevante ansvarlige i
virksomheden, når sådanne dilemmaer opstår.
Politikken bliver revideret minimum en gang årligt, eller ved væsentlige ændringer i virksomheden.
Revideringen vil være en del af XPconsults årshjul og vil blive godkendt af XPconsults direktør, hvor
der vil være fokus på eventuelle udmøntninger og mål i form af evaluering af nuværende løsning.

2 Godkendelse
Denne politik er vedtaget af XPconsults direktør d. 3. marts 2022

Underskrift

Direktør Klaus Nielsen
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