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JEHOVAS VITNER
Gaupeveien 24
1914 YTRE ENEBAKK

Deres referanse

AR335978612

Vår referanse

Dato

19/02767-2/MBA

01.10.2019

Melding om avvik - JEHOVAS VITNER
Vi viser til avviksmeldingen dere har sendt inn.
Dere opplyser at dere har truffet tiltak for å lukke avviket og begrense konsekvensene, samt
hindre at dette skal skje igjen i fremtiden.
Vi legger til gnmn at dere følger opp at tiltakene dere har iverksatt fungerer og er
tilstrekkelige. Det er viktig at organisatoriske og tekniske tiltak følges opp med god
opplæring.
Vi avslutter saken med dette.

Med vennlig hilsen

Monica Barø
rådgiver

Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 458 Sentrum Tollbugt 3
0105 OSLO

Telefon:
22 39 69 00

Telefaks:
22 42 23 50

Org.nr:
974 761 467

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no

Melding om avvik
Innsender
Organisasjonsnummer

879492742

Navn

JEHOVAS VITNER

Adresse

Gaupeveien 24

Postnr og sted

1914 YTRE ENEBAKK

Melder din virksomhet dette avviket som
behandlingsansvarlig eller databehandler?

@i Behandlingsansvarlig

() Databehandler

Beskrivelse av avviket
Hovedårsak til avviket

Annet

Forklar årsaken til avviket

Innbrudd i Rikets sal (forsamlingslokale) hvor en safe som inneholdt personlige
data om 8 personer, ble stjålet.

Tidsrom for avviket

10.09.2019

til

Når ble avviket oppdaget

11.09.2019

Kl. 09:00 :00

11.09.2019

Angi hvor mange personer som kan være berørt av avviket
Beskriv hva som har skjedd. Begrunn her om det er behov for å unnta fra offentlighet hele/deler av meldingen, og
hvilke hjemler som ligger til grunn. Datatilsynet vil gjøre en selvstendig vurdering av dette.
Tyver brøt seg inn i det låste forsamlingslokalet som brukes av Andselv menighet av Jehovas vitner. Tyvene stjal
en brannsikker safe som var låst med både nøkkel og kode, og i tillegg var den fastmontert i veggen . Safen
inneholdt en svært begrenset mengde informasjon om åtte tidligere Jehovas vitner. Det ingen grunn til å tro at
tyvene har et motiv om å avsløre denne lille mengden personlig informasjon som ikke har noen pengeverdi. I
tillegg kan en offentliggjøring stimulere til tyverier fra andre Rikets saler. Bruddet vil sannsynligvis ikke medføre
en risiko for de åtte fysiske personers rettigheter og friheter, og av denne grunn ser vi ikke behov for å
offentliggjøre avviket.
Hvordan oppstod avviket?
Safen som inneholdt personlig informasjon ble stjålet.
Beskriv hva slags type personopplysninger som ble berørt av avviket
Personenes navn og bekreftelse på at personene ikke lenger er Jehovas vitner.
Hvilken relasjon har virksomheten til de personene som er berørt av avviket?
Personene var tidligere Jehovas vitner.
Beskriv hvor personoppltsningene befinner seg etter avviket. Skriv også hvor mange og hvilken type
mottakere som kan ha fatt eller sett opplysningene.
Hendelsen er rapportert til politiet, men fordi tyvene ennå ikke er identifisert, har vi ingen informasjon om dette.
Vi mener at typen av informasjon ikke er av interesse for tyvene, og at informasjonen derfor ikke er spredt eller
utlevert til tredjepart, og det er sannsynlig at informasjonen er ødelagt.

Konsekvenser
Beskriv mulige konsekvenser avviket har medført for de berørte personene .
Vi kan ikke se negative konsekvenser av avviket for de berørte personene. Hvis informasjonen blir offentliggjort
kan det bli kjent at personene tidligere har vært Jehovas vitner, men dette er allerede kjent av tredjepart fordi de
åtte personene åpent deltok på møter i Rikets sal (forsamlingslokalet) og deltok i den offentlige forkynnelsen i
lokalsamfunnet. Det er ingen grunn til å tro at tyvene har et motiv for å avsløre denne begrensede
informasjonen.
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1 lltak

Beskriv hvilke tiltak som er gjort og planlagt for
gjort for å redusere potensielle skadevirkninger.

å forhindre

at hendelsen skal skje igjen. Beskriv hva som er

Rikets sal har gode sikkerhetstiltak, som låste dører, en safe som er låst med nøkkel og kode på veggen. Vi kan
ikke se at det er behov for å endre på de eksisterende sikkerhetstiltakene. Fordi et sett med nøkler befant seg i
safen, er låsen til Rikets sal blitt skiftet ut.

Informasjon

Har de berørte personene blitt informert om avviket?

Ja

'!) Nei

Forklar hvorfor de ikke har blitt informert
Det ingen grunn til å tro at tyvene har et motiv om å avsløre denne lille mengden personlig informasjon som ikke
har noen pengeverdi. Bruddet vil sannsynligvis ikke medføre en risiko for de åtte fysiske personers rettigheter og
friheter.

Kontaktinformasjon

Navn og kontaktinformasjon til personvernombud eller kontaktperson hos virksomheten som kan gi mer
informasjon om avviket.
Brev fra Datatilsynet vil bli sendt til denne e-postadressen. Oppgi virksomhetens generelle kontaktadresse dersom
dette ikke skal sendes direkte til en person .
Navn

Dag-Erik Kristoffersen

E-post

DataProtectionOfficer.DK@jw.org

Telefon

64926800

Referanse
Alternativ kontaktperson

Navn

Thomas Friis-Therkelsen

E-post

TTHERKEL@jw.org

Telefon

+45 59456000

Referanse

