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1. Indledning 
I North Media A/S ("North Media") er vi bevidste om, at der med øget digitalisering 
følger et stort ansvar, og North Media arbejder derfor med dataetiske principper, som 
bygger ovenpå de generelle lovkrav, der gælder for beskyttelse af personoplysninger, 
og som sætter rammerne for North Medias brug og opbevaring af alle former for data.  
 
Det er således vigtigt for North Media, at kunder, leverandører, samarbejdspartnere, 
investorer, medarbejdere og andre kan føle sig trygge ved den måde, North Media 
behandler data på, og have tillid til, at North Media behandler data sikkert og 
forsvarligt. 
 
Denne politik suppleres af North Medias A/S’ Privatlivspolitik, North Media, inklusive 
North Medias datterselskabers privatlivspolitikker:  
 

• FK Distributions privatlivspolitik 
• BoligPortals privatlivspolitik 
• Ofirs privatlivspolitik 
• Bekeys privatlivspolitik 

 
 
2. Formål og anvendelsesområde 
Denne politik har til formål at fastlægge North Media-koncernens overordnede 
principper for etisk korrekt, ansvarlig og gennemsigtig behandling af data. 
Principperne gælder for brugen og behandlingen af personoplysninger samt ikke-
personhenføre data, fx anonymiserede, aggregerede og ikke-personlige data. 
Politikken omfatter også data, som North Media selv skaber ved brug og udvikling af 
teknologi til gavn for vores kunder. 
 
Politikken er vedtaget af bestyrelsen og gælder for alle ansatte, forretningsenheder, 
koncernfunktioner og datterselskaber i North Media-koncernen. Øvrige fysiske eller 
juridiske personer, fx leverandører, konsulenter, samarbejdspartnere, mv. skal også 
acceptere at overholde politikken, når de handler på vegne af North Media. 
 
Politikken supplerer de interne retningslinjer, som North Media har fastsat for 
overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og er i det daglige arbejde 
operationaliseret og implementeret gennem interne procedurer og politikker på tværs 
af koncernen. Da dataetik og reglerne i GDPR har et fælles formål om at beskytte 
individet, er nogle af forpligtelserne i GDPR er også reflekteret i denne politik. 
 
Ledende medarbejdere i North Media har et særligt ansvar for at gå forrest med et 
godt eksempel og skal sikre, at medarbejdere inden for lederens ansvarsområde 
kender og efterlever politikken. 
 
North Media har en compliance organisation, der monitorerer og rådgiver om reglerne 
i databeskyttelseslovgivningen såvel som denne politik. 
 
 

https://fk.dk/About/Privatlivspolitik
https://www.boligportal.dk/persondatapolitik
https://www.ofir.dk/betingelser/privatlivspolitik.aspx
https://www.bekey.dk/privatlivspolitik/
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3. North Medias dataetiske principper 
Med udgangspunkt i Dataetisk Råds Ekspertgruppes anbefalinger fra november 2018 
og denne politik for dataetik har North Media opstillet følgende principper for god 
dataetik. 

3.1 Gennemsigtighed og rettigheder 
North Media skal i det omfang, det er tilladt og hensigtsmæssigt, være gennemsigtig i 
behandlingen af data, herunder særligt ved brugen af algoritmer. North Media 
kommunikerer derfor altid om brugen af data i et let forståeligt sprog og let 
tilgængeligt format, så det er klart og tydeligt, 
 

• hvilke data North Media er i besiddelse af, hvor data kommer fra, og til hvilke 
formål data skal anvendes, 

• hvilke data North Media deler, hvem de deles med, og til hvilke formål, 
• i hvilket omfang data indgår i algoritmebaseret databehandling, og hvilke 

konsekvenser det kan have for den enkelte. 
 
North Media har derfor også udviklet processer, der sikrer de registrerede en let 
adgang til indsigt og kontrol med, hvad data bruges til. 
 
North Media har desuden etableret processer, der sikrer, at det er nemt at til- og 
framelde det/de samtykke(r), de registrerede har givet, og at de registrerede har 
mulighed for at gøre indsigelse mod en behandling af data. 

3.2 Sikkerhed 
North Media stiller høje krav til datasikkerheden. Det er således vigtigt for North 
Media, at alle data behandles sikkert og forsvarligt. Sikkerhedsforanstaltninger 
omfatter såvel tekniske som organisatoriske og fysiske foranstaltninger. North Media 
kontrollerer løbende, at datasikkerheden er tilstrækkelig sikker og robust. 
 
Medarbejdere i North Media-koncernen er underlagt tavshedspligt i kraft af deres 
ansættelseskontrakt om alle forhold, som de stifter bekendtskab med som led i deres 
ansættelse. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør. 
 
North Media arbejder kontinuerligt med træning og uddannelse, således at det sikres, 
at medarbejderne foretager korrekt og etisk behandling af data. North Media stræber 
efter åbenhed omkring fejl og problemer, så North Media løbende kan forbedre 
datasikkerheden.  
 
Hvis der er mistanke om, at der er sket et brud på datasikkerheden, der indebærer en 
risiko for de registrerede, bliver det undersøgt med det samme for at skaderne ved 
databruddet kan begrænses mest muligt, og såvel myndigheder og registrerede kan 
blive underrettet hurtigst muligt. 

3.3 Nye teknologier 
Hvis North Media anvender eller udvikler algoritmiske modeller, machine learning eller 
kunstig intelligens, vil North Media kun anvende disse til gavn for samfundet og 
kunderne. 
 
North Media har et stort fokus på kvaliteten af datagrundlaget for at minimere risici 
for skævhed og diskrimination i brugen af teknologien over for de registrerede. North 
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Media kontrollerer derfor løbende, at teknologien er transparent, pålidelig, fair og 
ikke-diskriminerende, samt let forståelig. 
 
Både medarbejdere og registrerede skal således have reel mulighed for at 
gennemskue anvendelsen af nye modeller og teknologier. 
 
North Media har etableret processer, der sikrer, at nye teknologier er designet til at 
respektere og overholde de generelle behandlingsprincipper, som er fastlagt i GDPR. 
Nye teknologier skal fx være designet til at sikre korrekt og rettidig sletning af 
personoplysninger i overensstemmelse med de af North Media fastlagte 
opbevaringsperioder og understøtte princippet om formålsbegrænsning. Det er en 
forudsætning, at dataene til modellen er indsamlet lovligt og med respekt for 
privatlivets fred. 
 
Danske myndigheder kan altid på forespørgsel kontrollere, at de af North Media 
udviklede algoritmer ikke er programmeret til at levere diskriminerende eller 
forudindtagede resultater i overensstemmelse med myndighedernes tilsynsområder. 

3.4 Tredjeparter 
North Media stiller høje krav til tredjeparter og forventer, at alle tredjeparter handler 
etisk korrekt og i overensstemmelse med gældende love, regler og forskrifter. 
 
North Media indgår databehandleraftaler med relevante tredjeparter og følger løbende 
op på og kontrollerer, at tredjeparterne overholder databehandleraftalerne. 
 
 
4. Rapportering 
Som børsnoteret virksomhed er North Media omfattet af pligten til at supplere 
ledelsesberetningen med en redegørelse for North Medias politik for dataetik i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99 d.  
 
Der udarbejdes derfor årlig rapportering vedrørende North Medias arbejde med 
dataetik, som tilgår North Medias bestyrelse.  
 
 

-oo0oo- 
 
 

Politikken er godkendt af North Media A/S’ bestyrelse den 2. december 2021. 
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