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PAS PÅ MOVIA

Movia håndterer dagligt store mængder data, person- 

oplysninger og fortrolige informationer digitalt og på 

papir. 

Dette er oplysninger, vi enten selv indsamler og  

behandler, eller som andre overdrager til os,  

og dem skal vi passe godt på. Movias kunder og vores 

ejere forventer det, og lovgivningen kræver det.

Derfor skal vi alle hele tiden sikre, at vores handlinger 

også understøtter beskyttelse af personoplysninger  

og fortrolige Movia data.

ALLE I MOVIA HAR PLIGT TIL:
 At kende til og overholde Movias Politik for persondata  

 og informationssikkerhed.
 At gøre opmærksom på overtrædelser.
 At holde sig ajour med ændringer.

Ved tvivlstilfælde kontakt  

IT ServiceDesken. 

God læselyst.
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MOVIAS MÅLSÆTNINGER

Movia vil være en pålidelig, effektiv og troværdig  

organisation, som vores kunder, ejere og andre kan  

have tillid til. 

Movia har derfor opstillet nogle overordnede  

målsætninger, som skal afspejles i din og min adfærd: 
 Vi lever op til gældende lovgivning og myndighedskrav.
 Vi fremstår som en organisation med troværdig og høj   

 databeskyttelse.
 Medarbejderen forstår eget ansvar. 
 Som ansat efterlever man Movias politikker og processer.
 Vi vil have høj driftssikkerhed og god håndtering  

 af sikkerhedsbrud.
 Ingen uvedkommende kan få adgang til Movias  

 data eller it-systemer.
 Forsøg på tilsidesættelse af Movias IT sikkerhed  

 opdages og efterforskes.
 Sikkerhedskravene tager udgangspunkt i  

 risikovurderinger og er afbalancerede.
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HVEM HAR ANSVARET?

Vi har alle sammen ansvaret for sikkerheden,  

dit ansvar er at: 
 beskytte Movias data og følsomme oplysninger.
 følge Movias sikkerhedsregler.
 deltage i uddannelsesaktiviteter om 

 informationssikkerhed.
 hjælpe kolleger og eksterne konsulenter med at  

 overholde Movias sikkerhedskrav.
 have opmærksomhed på brud på sikkerheden og  

 indrapportere disse til servicedesken.

Movias administrerende direktør har det overordnede  

ansvar for informationssikkerheden overfor Movias  

bestyrelse. Ansvaret for at Movia og Movias med- 

arbejdere efterlever informationssikkerheden på  

tværs af organisationen er placeret hos chefen for 

it-området. Ansvaret for persondatasikkerheden er 

placeret hos Movias kommunikationsdirektør.

Movias områdechefer er ansvarlige for at prioritere, 

implementere og efterleve den fastlagte informations- 

sikkerhed inden for eget område. Alle ledelseslag skal  

– i både ord og handlinger være rollemodeller, og i 

praksis demonstrere opbakning til samt motivere 

medarbejdernes overholdelse af Movias Politik for 

persondata og informationssikkerhed.
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FORTROLIGHED

Alle medarbejdere i Movia er forpligtede til at  

understøtte og sikre fortrolighed omkring de af  

Movia indsamlede personoplysninger samt om øvrige 

sikkerhedsmæssige forhold, som kan påvirke Movias 

omdømme. Personoplysninger er enhver form for data 

eller information om en identificeret eller identificer-

barfysisk person.

Personoplysninger må som udgangspunkt kun  

behandles i overensstemmelse med det formål,  

hvortil de er indhentet.

Alle ansatte er omfattet af tavshedspligt i medfør af 

lovgivningen. 

Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse.

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER:

Race – etnisk oprindelse – politisk – religiøs el. filosofisk 

overbevisning – fagforeningsmæssig tilhørsforhold –  

genetiske data – biometriske data mhp. entydig identifikation 

– helbredsoplysninger – seksuelle forhold eller orientering. 

STRAFFE OG LOVOVERTRÆDELSER

ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER

Væsentlige sociale problemer – andre rent private forhold, 

økonomi, skat – gæld, sygedage – tjenstlige forhold –  

familieforhold, bolig – bil  – eksamen – ansøgning –  

CV – arbejdstelefon – navn – adresse – fødselsdato.

CPR
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MOVIAS OMDØMME

Når du surfer på internettet med Movias IT udstyr 

(telefon, pc og tablet) kan dine handlinger føres 

tilbage til Movia. Derfor er det vigtigt, at du udviser god 

adfærd, at du er opmærksom på dine søgeaktiviteter, 

herunder hjemmesider og sociale tjenester du besøger, 

samt hvad du ellers foretager dig på internettet. 

Du må IKKE bruge Movias udstyr til uetiske, tvivlsomme 

eller ulovlige aktiviteter! 

DERFOR SKAL DU HUSKE
 At være særligt opmærksom i din omgang med   

 personoplysninger.
 Ikke at downloade, kopiere, anvende eller  

 videresende ophavsretlig beskyttet materiale  

 (f.eks. licenskrævende software, musik-, billede-  

 og lydfiler), som hverken brugeren eller Movia har  

 rettighederne til.  
 At være opmærksom på, hvilke hjemmesider du   

 besøger.  

 Hjemmesider med indhold af pornografisk eller   

 diskriminerende mv. karakter er ikke tilladt. 
 Inden du klikker på links, skal du grundigt tjekke, at  

 du stoler på afsenderen og/eller hjemmesiden,  

 og at alt ser OK ud. 
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PAS PÅ DINE ADGANGSKODER
Hold dine adgangskoder for dig selv. Adgangskoder må 

ikke udleveres til kolleger, ledere, IT ServiceDesken. 

Undlad at nedskrive koderne på papirlapper, på din 

mobiltelefon eller i Movias  it-systemer. Vælg adgangs- 

koder der er nemme at huske, men ikke at gætte (undgå 

f.eks. Movia brugernavn, din fødselsdato, dit telefonnummer 

og navne på dine børn). Undlad at bruge samme adgangs- 

koder til private og arbejdsmæssige formål.  

MOVIAS IT-SYSTEMER SIKRER,  

AT ADGANGSKODER
 Er minimum otte tegn. 
 Skal indeholde minimum tre af  

 følgende kendetegn: 
 små bogstaver (abc) 
 store bogstaver (ABC)
 tal (123)
 specialtegn (-;!)
 Fornys efter 90 dage.
 Ikke genbruges i ti generationer. 

På mobiltelefoner, der synkroniserer Movia mails, er der 

endvidere krav om skærmlås (pinkode med mindst fire 

cifre) eller brug af f.eks. biometri (fingeraftryk eller 

ansigtsgenkendelse) til oplåsning.
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BRUG AF USB-NØGLER, PAPIR- 

UDSKRIFTER OG DIN BÆRBARE PC.

Movias data skal altid gemmes centralt i Movias ESDH 

system TeamShare, på Movias netværksdrev eller 

andre centrale behandlingssystemer, hvor der tages 

hyppige sikkerhedskopier. Det er ikke tilladt at gemme 

personoplysninger på din PC, på USB-nøgler, i Onedrive 

og Dropbox, hvis de også er gemt centralt i Movia. 

Dette kan f.eks.være relevant ved eksternt samarbejde. 

Husk at data skal slettes ift. gældende slettefrister. 

Er du i tvivl kontakt IT servicedesken.

Generelt opfordres der dog til, at personoplysninger 

eller anden fortrolig Movia information ikke kopieres til 

USB-nøgler eller udprintes. Der er en risiko for, at USB- 

nøgler tabes eller bliver stjålet. Print af dokumenter 

skal du sikre aflåst ved opbevaring på kontoret og at 

makulere, når indholdet skal bortskaffes. Har du behov 

for at transportere Movia data, skal lagringsmediet 

være krypteret, under konstant opsyn eller forsvarligt 

låst inde. Hvis du udleverer personoplysninger til 

fx kunder gælder, at der kun må anvendes krypterede 

USB-nøgler fra Movia.

Ovenstående medfører eksempelvis, at ikke-krypterede 

personoplysninger uanset lagringsmedie kun må 

medtages som håndbagage på rejse. 
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Brugte USB-nøgler o.l. skal håndteres af  

IT ServiceDesken, og du må ikke selv bortskaffe dem.

Alle personoplysninger må sendes i klar tekst til  

interne e-mail adresser. Sendes der til eksterne e-mail 

adresser skal fortrolige og følsomme personoplysninger, 

krypteres med en af Movia godkendt metode til sikker 

e-mail. Kontakt servicedesken hvis du er i tvivl.

 

DU SKAL HUSKE AT
 låse din skærm når du forlader din PC.  
 ikke at efterlade materiale med personoplysninger på  

 skrivebordet. Sender du personoplysninger til eksterne  

 e-mail adresser, er de som standard ikke krypteret. 
 Du kan dog til mange af Movias samarbejds partnere bruge  

 Send Sikkert funktionen i Outlook.  
 Private filer må ikke gemmes på Movias udstyr og øvrige  

 lagrings medier (Teamshare, drev og USB). Det er kun  

 tilladt at gemme private filer i ”privat mappen” på C-drevet  

 på pc’en. Denne mappe bliver ikke sikkerhedskopieret og  

 Movia har intet ansvar for genetablering af filerne i denne  

 mappe.
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FYSISK ADGANGSKONTROL

Movia anvender et elektronisk adgangskontrolsystem 

til kontorlokalerne i Valby og Herlev og har følgende 

adgangskrav til Movia ansatte:
 Alle ansatte skal bære synligt ID kort ved ophold i  

 Movias lokaler.
 Ved glemt ID kort skal medarbejderen henvende sig i  

 receptionen og få udleveret et midlertidigt ID kort.
 ID kort er tidsbegrænsede.
 Alle faste gæster skal bære synligt ID kort ved  

 ophold i Movias lokaler.
 Ved glemt ID kort skal den faste gæst henvende sig i  

 receptionen og få udleveret et midlertidigt ID kort.
 Faste gæster med gyldigt ID kort kan bevæge sig  

 uledsaget rundt i Movias lokaler.

GÆSTER
 Gæster sendes direkte til mødelokalet i Movias  

 mødecenter  
 Såfremt en gæst følges med en ansat gennem en  

 anden indgang end ved receptionen, skal det sikres,  

 at gæsten henvises til modtagelsen i Movias  

 mødecenter.
 Såfremt en gæst følger med mødelederen til andre  

 steder end mødecenteret, har mødelederen ansvaret  

 for gæsten. 
 Herunder at gæsten følges ud af Movias  

 adgangskontrollerede lokaler efter endt møde.
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RAPPORTERING AF  

SIKKERHEDSBRISTER

Som medarbejder hjælper du ved at orientere  

IT servicedesken om:
 Tab/tyveri af bærbar PC, mobiltelefon,  

 USB-nøgler m.v.
 Regler og vejledninger, der ikke bliver fulgt.
 Manglende uddannelse og træning i IT sikkerhed  

 og persondatahåndtering.
 Hacking, virus, spyware og lignende.
 Opkald eller fup mails fra personer, der forsøger at  

 ”stjæle” oplysninger om dig, Movia, eller om dit bruger  

 navn og kodeord m.v.
 Unormalt langsomme IT systemer.
 Brud på persondatasikkerheden herunder f.eks. mails  

 sendt til forkerte modtagere eller hvis du observerer  

 uretmæssig adgang til personoplysninger.
 E-mailer du personoplysninger så STOP OP og  

 dobbelttjek at modtageren er den rette.
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DERFOR SKAL DU ALTID HUSKE AT: 
 Uanset om du har set rigtigt eller du er i tvivl, skal  

 du kontakte IT ServiceDesken, hvis du opdager eller  

 har mistanke om brud på person- data- og  

 informationssikkerheden. 

Hellere én gang for meget end en for lidt. 



HER KAN DU LÆSE MERE

Movias Politik for persondata  

og informationssikkerhed kan du 

finde på intranettet. Den beskriver 

detaljeret, hvilke foranstaltninger 

Movia igangsætter for at beskytte  

og sikre vores data og informationer. 

Du er også meget velkommen til  

at kontakte IT ServiceDesken med  

spørgsmål eller kommentarer til 

Movias informationssikkerhed og/

eller håndtering af persondata. 

www.moviatrafik.dk/brugeransvar

Trafikselskabet Movia  Gammel Køge Landevej 3  2500 Valby   

movia@moviatrafik.dk +45 36 13 14 00
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