Enn ein KT-gøla í Stórabretlandi
Fleiri KT-gølur hava verið í Stórabretlandi seinastu tíðina og bretsku
myndugleikarnir hava úr at gera við at greiða frá og umbera hesi álvarsomu
trygdarbrot.
Herfyri hvurvu tvær fløgur við persónsupplýsingum hjá 25 milliónum bretum.
Upplýsingarnar vóru brendar á fløgu á høvuðsskrivstovuni hjá tollmyndugleikunum í
Newcastle og síðani sendar við posti til London, men komu ikki fram. Talan var um
persónsupplýsingar, so sum navn, bústaður, p-tal og í fleiri førum eisini
bankaupplýsingar. Metingar, sum greiningarfyritøkan “Gartner” hevur gjørt vísa, at
tað kemur at kosta uml. 2,6 milliardir krónur at steingja og endurskapa allar
bankakonturnar, sum vóru á fløgunum umframt at útflýggja nýggj kontukort til raktu
borgararnar.
Nú skrivar The Sunday Mirror, at viðkvæmar persónsupplýsingar um 160.000 børn
eru horvnar frá bretska sjúkrahúsverkinum, National Health Security. Upplýsingarnar
hvurvu, tá ein fløga við sjúklingaupplýsingum hvarv í postinum á veg til eitt sjúkrahús
í London.
Hetta eru tvær stórar KT-gølur, sum hava rakt Stórabretland seinastu tíðina og dømini
vísa, hvussu álvarsligar fylgjur tílíkar hendingar kunnu fáa.
Hendingarnar vísa, hvussu stóran týdning tað hevur, at trygdin verður raðfest ovarlaga.
Dømini frá Stórabretlandi vísa, at tað serliga hava verið menniskjanslig mistøk, sum
hava verið orsøkin til trygdarbrotini.
KT-trygd verður vanliga býtt upp í tríggjar partar. Tað er tann fysiska trygdin (td.
læstar hurðar, tryggjan móti eldi osv.), tann elektroniska trygdin (td. loyniorð,
virusverja og firewall) og síðst men ikki minst, tann fyriskipanarliga trygdin. Tann
fyriskipanarliga trygdin fevnur millum annað um reglur og mannagongdir fyri, hvør
skal hava atgongd til hvørjar upplýsingar, hvussu og nær upplýsingar skulu bronglast,
hvussu upplýsingar skulu sendast osv. Tað er her, at tann menniskjansligi faktorurin
av álvara kemur inn, og tað vísir seg ferð eftir ferð, at tað er her fleiri av teimum
álvarsomu trygdarbrotunum verða framd.
Tað er tískil sera týdningarmikið, at eisini tann fyriskipanarliga trygdin verður raðfest
høgt. Tað er leiðslan, sum hevur ábyrgdina av trygdini, og tað hevur stóran týdning, at
tað regluliga verður arbeitt við at bøta um trygdina við starvsfólkaupplæring og
dagføring av reglum og mannagongdum.
Dátueftirlitið, 7. januar 2008.
Meiri tilfar um tær horvnu sjúklingaupplýsingarnar kann lesast her:
http://politiken.dk/udland/article450255.ece
http://www.mirror.co.uk/news/latest/2007/12/24/nhs-boss-says-patient-records-aresafe-89520-20265425/

