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Politik for dataetik
Formål
Formålet med politikken er at overholde årsregnskabslovens regler om dataetik og foranstalte, at der sker en brug
af data i EKF som er i overensstemmelse med denne politik.
Baggrund
EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentligvirksomhed, der hjælper danske virksomheder med at sikre
finansiering af ordrer til udlandet eller med eksport for øje. Dette sker for at skabe vækst for
eksportvirksomhederne, arbejdspladser i lokalsamfundet og værdi for Danmark.
I medfør af årsregnskabslovens § 99d skal EKF supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for EKF’s politik
for dataetik efter følg-eller-forklar-princippet. Det er således ikke et krav at have en politik, men som en moderne
offentlig virksomhed ses det som et naturligt skridt at udarbejde en sådan.
Anvendelsesområde
Politikken gælder for alle medarbejdere i EKF og i forbindelse med alt brug af data i EKF’s virke.
Definitioner
Dataetik

Dataetik forstås overordnet som den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side
teknologi og på den anden side borgeres og virksomheders rettigheder, retssikkerhed og
grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver
anledning til at overveje. Begrebet omfatter etiske problemstillinger ved anvendelsen af
data, herunder virksomhedsdata.

Beskrivelse
EKF anerkender, at vores dataanvendelse kan frembringe risici for personer og virksomheder, som lovgivningen
ikke tager højde for. Lovgivningen kan have vanskeligt ved at følge med den teknologiske udvikling og kan ikke altid
tage højde for alle tænkelige problemstillinger, som kan opstå i en teknologisk kontekst. Der kan også opstå
situationer, hvor lovgivningen har taget stilling til en given brug af data og tillader denne, men hvor det alligevel
ikke er foreneligt med EKF’s formål og værdier at brugen finder sted.
EKF har brug for et bredt spektrum af data til at udføre vores arbejde. Derudover fylder data mere og mere i
dagligdagen og bliver i stigende grad en del af vores forretning med ønske om løbende optimering ved brug af
data. Det er således også naturligt, at EKF i den forbindelse i større og større grad tager ansvar for etisk brug af
data og løbende overvejer om en bestemt brug af data kan have en negativ følgevirkning.
Disse risici og problemstillinger ønsker EKF at håndtere i denne politik.
Dataanvendelse i EKF
EKF anvender i dag primært data, der relaterer sig til at sikre finansiering af dansk eksport. I den forbindelse er der
primært brug for forretningsoplysninger, oplysninger til brug for kreditvurderinger, dokumentation for
overholdelse af miljø- og sociale krav, juridisk dokumentation, risikovurderinger samt finansiel dokumentation for
vores forretninger. EKF kommer kun i begrænset omfang i besiddelse af persondataoplysninger i forbindelse med
transaktionerne - fx i KYC-processen.
Datadeling med tredjeparter
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EKF er i et vist omfang nødt til at dele data med tredjeparter. Data deles primært med tredjeparter som er en del
af de finansieringsprojekter, som EKF deltager i, herunder eksportører, kreditvurderingsbureauer, banker,
genforsikre og rådgivere. Derudover deles data i nødvendigt omfang med offentlige myndigheder.
Anvendt teknologier i EKF
I EKF anvender vi og udvikler løbende nye muligheder for automatisering i vores forretning. Men EKF anvender
ikke i dag kunstig intelligens, machine learning eller segmentering og personalisering på baggrund af eksterne data.
Såfremt der ibrugtages nye teknologier, skal nedenstående dataetiske principper iagttages i den forbindelse, og
der skal laves en dataetisk vurdering jf. nedenfor.
Dataetiske principper i EKF
EKF’s formål og værdier skal afspejle måden, hvorpå EKF indsamler, håndterer og anvender data. EKF har derfor
opsat følgende dataetiske principper, som EKF forpligter os til at efterleve:


Design/Digitalisering
EKF’s dataetiske risikovurdering skal tage højde for, hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser vores
databehandling kan have for såvel personer som virksomheder og eventuelle andre tredjeparter. Vi vil
herunder søge at afdække;
(i) Hvilke scenarier kan materialisere sig ved databehandlingen? Fx kan det få negativ betydning for vores
databeskyttelse
(ii) Hvilke effekter kan databehandlingen have på stor eller lille skala?
(iii) Hvordan vil databehandlingen påvirke såvel personer som virksomheder?
(iv) Hvilken adfærdsændring (mere social eller asocial adfærd) vil databehandlingen i givet fald medføre?
(v) Vil databehandlingen fx erstatte menneskelig arbejdskraft?
Vi forpligter os til altid at forholde os kritisk til anmodninger fra myndighederne om adgang til data.
Vi er bevidste om, at personer og virksomheders forventninger til, hvordan vi anvender data, afhænger
af konteksten, hvori data anvendes. Vi vil derfor ved udvikling af nye systemer, processer og
forretningsmodeller inddrage og imødegå disse forventninger til vores datagovernance, databeskyttelse
og dataanvendelse.



Teknologier og Algoritmer
EKF gør ikke brug af profilering, som udgør en trussel mod nogens personlige integritet.
Hvis vi i fremtiden udvikler algoritmer til databehandling, skal det sikres, at databehandlingen i disse er
fair, testet og ikke medvirker til samfundsmæssige sociale uretfærdigheder.



Anvendelse og videregivelse af data
Data er et væsentligt aktiv i vores forretning. Derfor stiller vi høje krav til os selv i forhold til, hvor vi
indsamler data fra, hvad vi gør med dataene, og hvordan vi bruger den. Blandt andet afstår vi fra
omfattende indsamling af data, der kan have karakter af totalovervågning.
EKF videregiver kun data, hvis det er nødvendigt henset til formålet med databehandlingen og under
iagttagelse af EKF’s forpligtigelser.



Ansvarlighed
EKF anerkender, at data og systemer kan bruges - og misbruges - til andre formål end de(t) tiltænkte. Vi
vil derfor altid vurdere og dokumentere, hvilke anvendelser vores data og systemer kan have og træffe
foranstaltninger for at undgå disse utilsigtede formål.
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Hvornår skal ovenstående principper så anvendes?
Ovenstående principper skal anvendes og dokumenteres i en dataetisk vurdering, når EKF arbejder med udvikling
af nye produkter og tilretning af eksisterende produkter samt anvendelse af nye teknologier, således utilsigtet
uetisk databrug fanges inden ibrugtagning af det nye produkt eller teknologi. Derudover vil principperne i relevant
omfang blive implementeret i interne regelsæt.
Hvis det vurderes, at ovenstående principper ikke kan overholdes i forbindelse med anvendelse af ny teknologi
eller udarbejdelse af et produkt/nyt produkt, er det op til ledelsen at vurdere om politikken kan fraviges i det
enkelte tilfælde.
Uddannelse og kultur
EKF vil løbende gennem awareness aktiviteter sikre, at organisationen har opmærksomhed herpå, og at dataetik
tages alvorligt i EKF. De nærmere aktiviteter som følge af politikken udmøntes nærmere i interne regelsæt, så
medarbejderne bliver bevidst om hvordan de skal forholde sig i forhold til området.
Rapportering og dokumentation
EKF’s compliancefunktion følger løbende op på om politikken og dertilhørende interne regelsæt overholdes,
herunder om de nødvendige dataetiske vurderinger bliver udarbejdet.
Referencer
›
Politik for informationssikkerhed
›
Politik for behandling af personoplysninger
›
Politik for åbenhed
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