
Databehandleraftale

indgået mellem

indgået mellem
Neurolog Jonas Kraft v/ Jonas Kristian Kraft
 CVR-nr. 37086266
Vestre Skovvej 3
Risskov 8240
 (”Dataansvarlig”) 

og 

EG A/S
CVR-nr. 84667811
Industrivej Syd 13 C
7400 Herning 
(”Databehandler” )

(Den Dataansvarlige og Databehandleren er i det følgende hver for sig benævnt “Part” og under et 
“Parterne”)

Parterne har indgået følgende databehandleraftale (”Aftale”):

Bilag
Bilag A Oplysninger om databehandlingen

Bilag B Sikkerhedsinstrukser
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Version 1.1 af den 03.07.2019 2

1. Baggrund

1.1 Aftalen er indgået i forbindelse med Databehandlerens levering af serviceydelser i form af et it-system 
til brug for behandling af patientoplysninger i den dataansvarliges lægepraksis, kommunikation og 
datatransmission til nødvendige tekniske sundhedstjenester via legale transportører og til legale 
modtagere samt kommunikation til dataansvarliges brancheforening. (herefter omtalt som 
“Serviceydelser”).

1.2 Aftalen regulerer forhold i relation til Serviceydelserne, gældende persondatalovgivning, jurisdiktion 
mv. mellem Parterne. Aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og alle andre 
aftaler mellem Parterne, herunder også aftalen om levering af serviceydelser (herefter omtalt som 
”Kontrakten”), såfremt den pågældende uoverensstemmelse omhandler et forhold vedrørende 
behandlingen af personoplysninger. 

1.3 Enhver henvisning til Aftalen er også en henvisning til Aftalens Bilag.

1.4 Databehandleren er bekendt med Lov om behandling af personoplysninger af 23. maj 2018 
(”Databeskyttelsesloven”) samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. 
april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger (“Databeskyttelsesforordningen“), som trådte i kraft den 24. 
maj 2016 og er gældende fra den 25. maj 2018.

1.5 Enhver henvisning til persondatalovgivningen mv. er en henvisning til den til enhver tid gældende 
lovgivning mv. 

2. Personoplysninger og databehandling

2.1 “Personoplysninger“ omfatter “enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk 
person; ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan 
identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, 
lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet“ og/eller 
som termen er defineret i den for den Dataansvarlige gældende persondatalovgivning.

2.2 Aftalen finder anvendelse i forhold til Personoplysningerne, Registrerede, Formål og 
Behandlingsaktiviteter samt øvrige forhold og forpligtelser, der vedrører behandlingen, og som er 
defineret og anført i Bilag A. 

2.3 Bilag A - B indgår i begge Parternes dokumentationsforpligtelser i henhold til persondatalovgivningen 
og skal altid afspejle de faktiske forhold.

2.4 Hvis Databehandleren bliver opmærksom på, at de faktiske oplysninger på et givent tidspunkt efter 
Aftalens ikrafttræden ikke stemmer overens med oplysningerne angivet i Bilag A f.eks. fordi flere 
kategorier end de i bilagene angivne er blevet overført til Databehandleren, skal Databehandleren straks 
fremsende en skriftlig meddelelse herom til den Dataansvarlige, og Parterne skal derefter opdatere Bilag 
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Version 1.1 af den 03.07.2019 3

A. Databehandleren har dog ikke pligt til at gennemgå de oplysninger, som behandles i systemet, med 
henblik på at sikre, at de faktiske oplysninger stemmer overens med oplysningerne angivet i Bilag A. 

3. Roller og instrukser

3.1 Databehandleren er databehandler i henhold til gældende lovgivning og behandler Personoplysninger 
på vegne af den Dataansvarlige, som er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning.

3.2 Den Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke formål og hvordan Databehandleren må behandle 
Personoplysningerne, jf. bilag A. Databehandleren må ikke behandle Personoplysningerne til sine egne 
formål. 

3.3 Databehandleren må i leveringen af Serviceydelser kun behandle Personoplysninger i henhold til 
dokumenterede instrukser fra den Dataansvarlige, navnlig fsva. overførsler til tredjelande og en 
international organisation, medmindre det følger af den EU/EØS-lovgivning eller EU/EØS-
medlemsstaternes lovgivning, som Databehandleren er underlagt. I så fald skal Databehandleren 
underrette den Dataansvarlige i detaljer om sådanne lovkrav, før behandlingen finder sted, medmindre 
det er forbudt at foretage en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

3.4 Databehandleren må kun ændre, slette og bortskaffe Personoplysninger fra alle systemer og registre 
efter instruks fra den Dataansvarlige. Databehandleren må dog behandle, herunder bl.a. isolere, flytte 
og slette, Personoplysninger på anden vis, hvis det er nødvendigt for at imødegå, herunder for at 
begrænse, et brud på persondatasikkerheden, herunder men ikke begrænset til malware, ransomware, 
virus og lignende. I tilfælde af sletning skal Dataansvarliges samtykke, om muligt, indhentes. Alternativt 
skal der sikres en kopi af materialet inden sletning.

4. Fortrolighed

4.1 De Personoplysninger, som Databehandleren modtager fra den Dataansvarlige, eller som 
Databehandleren kommer i besiddelse af i forbindelse med leveringen af Serviceydelser, er strengt 
fortrolige og må ikke kopieres, videregives eller behandles uden den Dataansvarliges udtrykkelige og 
forudgående tilladelse. 

4.2 Databehandleren skal sikre, at kun de medarbejdere, for hvem det til enhver tid er nødvendigt at 
behandle Personoplysninger i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, er autoriseret hertil.

4.3 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren, og som får 
adgang til Personoplysningerne, kun behandler sådanne oplysninger efter instruks fra den 
Dataansvarlige, medmindre behandlingen er påkrævet i henhold til EU/EØS-lovgivningen eller 
EU/EØS-medlemsstaternes nationale lovgivning.

4.4 Databehandleren skal sikre, at de personer, der er autoriserede til at behandle Personoplysninger, har 
påtaget sig en kontraktuel fortrolighedsforpligtelse eller er underlagt en lovbestemt tavshedspligt.
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5. Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige 

5.1 Under hensyn til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, 
skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i henhold 
til artikel 32 til 36 i Databeskyttelsesforordningen, dvs. sikkerhedsforanstaltninger, underretning af 
tilsynsmyndigheder, underretning af individuelle personer, udarbejdelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse og forudgående høring hos tilsynsmyndigheder. 

5.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for 
Databehandleren, skal Databehandleren gennemføre passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at bistå den Dataansvarlige med overholdelsen af den Dataansvarliges lovmæssige 
forpligtelser under Kapitel III i Databeskyttelsesforordningen, dvs. besvare anmodninger fra 
Registrerede, der udøver deres lovmæssige rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, adgang til, 
berigtigelse eller sletning af Personoplysninger, begrænsning af behandlingen af Personoplysninger, 
dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse imod automatiske individuelle afgørelser, herunder 
profilering. 

6. Sikkerhed mv.

6.1 Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med at sikre, at den Dataansvarliges lovbestemte 
forpligtelser overholdes med hensyn til sikkerhed som anført i Aftalen og gældende lovgivning.

6.2 Databehandleren skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 
beskytte Personoplysningerne. Sådanne foranstaltninger fastsættes under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, 
sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder og skal passe til disse risici, som behandlingen udgør, navnlig ved 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til 
Personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. Dette kan inkludere, 
men er ikke begrænset til

a) pseudonymisering og kryptering af Personoplysninger, 
b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af 

behandlingssystemer og –tjenester, 
c) evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til Personoplysninger i tilfælde af 

en fysisk eller teknisk hændelse, eller
d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske 

og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

6.3 Databehandleren skal nærmere gennemføre de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i Bilag B.
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Version 1.1 af den 03.07.2019 5

6.4 Parterne er enige om, at systemet der leveres som Serviceydelserne ikke skal ændres for at overholde de, 
i persondatalovgivningen indeholdte, krav til databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem 
standardindstillinger, med mindre, der foretages sådanne grundlæggende og gennemgribende 
ændringer i Serviceydelserne, at kravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 25 udløses. Den 
Dataansvarlige har i så fald krav på at der foretages ændringer for at overholde disse krav. Den 
Dataansvarlige har ansvaret for at indrette de processer, der udføres i systemet der leveres som 
Serviceydelser således, at de overholder persondatalovgivningens krav til databeskyttelse gennem design 
og databeskyttelse gennem standardindstillinger.

7. Sikkerhedsbrud

7.1 Definition

7.1.1 Ved et “Sikkerhedsbrud“ forstås et brud på sikkerheden, som fører til en hændelig eller ulovlig 
tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er 
transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

7.2 Log over sikkerhedsbrud 

7.2.1 Databehandleren skal til enhver tid føre et register over Databehandleres sikkerhedsbrud med detaljer 
om bruddene i forbindelse med Databehandlerens databehandling af Personoplysningerne. 
Databehandleren skal efter anmodning give den Dataansvarlige en kopi deraf.

7.3 Underretning af den Dataansvarlige 

7.3.1 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige ved mistanke om eller 
konstatering af et sikkerhedsbrud med betydning for Personoplysningerne. 

7.3.2 Under hensyn til karakteren af behandlingen samt oplysningerne, der er tilgængelige for 
Databehandleren, skal Databehandleren efter et sikkerhedsbrud straks bistå den Dataansvarlige med at 
sikre overholdelse af den Dataansvarliges lovmæssige forpligtelser i forbindelse med underretning om 
sikkerhedsbrud til tilsynsmyndigheder og de Registrerede.

7.3.3 Derudover skal Databehandleren efter et sikkerhedsbrud under hensyn til karakteren af behandlingen, 
og i det omfang oplysningerne er tilgængelige for Databehandleren, uden unødig forsinkelse give den 
Dataansvarlige passende og tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan overholde 
lovbestemte forpligtelser. Databehandleren skal til dette formål levere følgende oplysninger på den 
Dataansvarliges anmodning: 

(a) En beskrivelse af karakteren af sikkerhedsbruddet, herunder, hvis muligt, kategorierne og det 
omtrentlige antal af berørte Registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal af berørte 
registreringer med Personoplysninger

(b) Navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller anden kontaktperson, hvorfra 
yderligere oplysninger kan indhentes
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Version 1.1 af den 03.07.2019 6

(c) En beskrivelse af de sandsynlige samt de faktiske konsekvenser af sikkerhedsbruddet

(d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at 
håndtere Sikkerhedsbruddet, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger, der er foretaget for 
at begrænse dets mulige skadevirkninger. 

Databehandleren skal desuden efter den Dataansvarliges anmodning uden unødig forsinkelse levere 
følgende oplysninger:

(e) En begrundet vurdering af, om Sikkerhedsbruddet sandsynligvis eller sandsynligvis ikke vil 
medføre en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder

(f) En beskrivelse af de berørte systemer og processer

(g) En beskrivelse af årsagen til Sikkerhedsbruddet

(h) Tidspunktet for indtrædelsen af Sikkerhedsbruddet 

(i) Varighed af sikkerhedsbruddet

(j) Information om, hvorvidt sikkerhedsbruddet fortsat består, eller om det er bragt til ende, og, i så 
fald, hvordan, og hvis ikke, hvornår det forventes at blive bragt til ende

(k) En oversigt over de tiltag, som Databehandleren planlægger at iværksætte for at følge op på 
Sikkerhedsbruddet, den forventede tidsramme, og i hvor høj grad tiltagene vurderes at begrænse 
og/eller afhjælpe Sikkerhedsbruddet 

(l) En oversigt over de tiltag, som Databehandleren allerede har iværksat, og i hvor høj grad tiltagene 
har begrænset eller afhjulpet Sikkerhedsbruddet

(m) En beskrivelse af hvilke foranstaltninger der kunne have forhindret Sikkerhedsbruddet. 

7.3.4 Hvis og i det omfang det ikke er muligt at levere oplysningerne anført i pkt. 7.3.1 - 7.3.3 samlet, kan 
oplysningerne leveres gradvist. Den gradvise levering skal foregå uden unødige forsinkelser.

7.3.5 I det omfang en eller flere af de oplysninger, der er nævnt under pkt. 7.3.1 - 7.3.3, ændres efter, at den 
Dataansvarlige har modtaget oplysningerne, skal Databehandleren straks give den Dataansvarlige de 
opdaterede oplysninger med markering af, hvor de afviger fra de tidligere fremsendte oplysninger.

7.3.6 Hvis Sikkerhedsbruddet sker hos en underdatabehandler skal Databehandleren forestå kontakten til 
underdatabehandleren, medmindre andet aftales mellem Parterne.

7.4 Underretning af tredjemand

7.4.1 Hvis den Dataansvarlige efter persondatalovgivningen er forpligtet til at underrette enten 
myndighederne eller Registrerede om et sikkerhedsbrud, skal den Dataansvarlige afholde udgifter til at 
udarbejde og distribuere redegørelser eller offentlige udtalelser, der angiver både Databehandlerens og 
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Version 1.1 af den 03.07.2019 7

den Dataansvarliges ansvar i forbindelse med det formodede eller indtrufne sikkerhedsbrud, såfremt 
sikkerhedsbruddet alene skyldes den Dataansvarliges forhold. 

7.4.2 Hvis Den Dataansvarlige efter persondatalovgivningen er forpligtet til at underrette enten 
myndighederne eller Registrerede om et sikkerhedsbrud, skal Databehandleren afholde udgifter til at 
udarbejde og distribuere redegørelser eller offentlige udtalelser, der angiver både Databehandlerens og 
den Dataansvarliges ansvar i forbindelse med det formodede eller indtrufne sikkerhedsbrud, såfremt 
sikkerhedsbruddet alene skyldes Databehandlerens forhold. 

8. Information

8.1 Databehandleren skal straks informere den Dataansvarlige, hvis Databehandleren mener, at en instruks 
overtræder Databeskyttelsesforordningen, anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

9. Honorar til Databehandlere

9.1 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige 
omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen på den 
Dataansvarliges anmodning. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, assistance til den 
Dataansvarliges forpligtelser efter artikel 32 – 36, ændringer i Aftalen eller instruks, udlevering af 
oplysninger, bistand ved audit, bistand til Databeskyttelsesforordningens kapitel 3, bistand til 
ændringer der følger af nye risikovurderinger og konsekvensanalyser, så længe dette ikke beror på 
manglende levering af aftalte funktioner i de tekniske løsninger, der skal leveres af 
databehandleren. Dette gælder blandt andet:

1. Bistand til udlæsning, gennemgang og udredning af log i forbindelse med patientklagesager.

2. Bistand til kryptering eller anden yderligere sikring af databaser, netværk, servere og andet 
udstyr der ikke er indeholdt i den Dataansvarliges kontrakt(er) med Databehandleren.

3. Bistand, ved anmodning fra den Dataansvarlige, til sletning af journaldata, såfremt den 
Dataansvarlige selv har teknisk tilgængelig mulighed for at kunne foretage sletningen.

9.2 For ydelser der ikke er omfattet af punkt 9.1 er Databehandleren dog ikke berettiget til vederlag i 
det omfang Databehandleren jf. lovgivningen er den direkte forpligtede part. Dette gælder kun for 
ydelser der ydes i relation til services og ydelser omfattet af Kontrakten jf. definitionen i punkt 1.2. 

9.3 Vederlaget opgøres efter de aftalte timesatser i aftale(r)n(e) om levering af Serviceydelserne, og hvor der 
ikke er aftalt timesatser heri, da efter Leverandørens gældende timesatser, der dog ikke må overskride 
branchekutyme.

9.4 Databehandleren har uanset ovenstående ikke krav på betaling for assistance eller implementering af 
ændringer i det omfang, sådan assistance eller ændring er en direkte følge af Databehandlerens egen 
misligholdelse af denne Aftale.
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Version 1.1 af den 03.07.2019 8

10. Erstatningsansvar

10.1 Parternes ansvar under databehandleraftalen følger Kontraktens regulering. I forhold til ansvar 
over for tredjemand finder Databeskyttelsesforordningens art. 82 anvendelse.

11. Underdatabehandlere

11.1 Databehandleren må gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandlere) uden 
forudgående specifik godkendelse fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren skriftligt 
senest 14 dage forinden det planlagte opstartstidspunkt underretter den Dataansvarlige om 
identiteten på den potentielle underdatabehandler inden indgåelse af aftale med den pågældende 
underdatabehandler, hvorved den Dataansvarlige får 14 dage for at gøre indsigelse mod 
ændringer eller tilføjelser. Den Dataansvarliges indsigelse skal indeholde tungtvejende saglige 
grunde mod anvendelse af den påtænkte underdatabehandler, for at Databehandleren forpligtiges 
til at efterkomme indsigelsen.

11.2 Den Dataansvarlige har ved denne Aftales indgåelse godkendt 
underdatabehandleren/underdatabehandlerne, som er anført i bilag A, pkt. 4. Databehandleren 
anvender de underdatabehandlere, som fremgår af oplysningerne i bilag A, pkt. 4. 

Hvis der sker tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af underdatabehandlere, fremsender 
Databehandleren underretning om ændring af listen over underdatabehandlere til den 
Dataansvarlige. Kommunikationsformen er elektronisk og fastlægges nærmere af 
Databehandleren i bilag A, pkt. 4.

Såfremt Databehandleren har valgt at fremsende underretning om ændring af listen over 
underdatabehandlere til den Dataansvarlige via e-mail, er den fremsendt til den e-mailadresse 
hos den Dataansvarlige, som Aftalen er fremsendt til. Den Dataansvarlige skal straks underrette 
Databehandleren, hvis oplysninger om ændringer af listen over underdatabehandlere skal 
fremsendes til en anden e-mailadresse.

Det er den Dataansvarliges ansvar at gøre sig bekendt med tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af 
underdatabehandlere ved at følge eventuelle henvisninger i den elektroniske kommunikation, når 
Databehandleren fremsender underretninger som beskrevet ovenfor.

Når Databehandleren har fremsendt underretning som beskrevet ovenfor, har Databehandleren 
underrettet den Dataansvarlige om tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af underdatabehandlere 
som beskrevet i nærværende pkt. 11. 

11.3 Det er en forudsætning for antagelse af en underdatabehandler, at Databehandleren indgår en 
skriftlig aftale med underdatabehandleren om, at underdatabehandleren pålægges de samme 
databeskyttelsesforpligtelser, som dem der er fastsat i Aftalen, herunder at underdatabehandleren 
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skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at 
behandlingen opfylder kravene i persondatalovgivningen.

11.4 Databehandleren er ansvarlig over for den Dataansvarlige for eventuelle underdatabehandlere på 
samme måde som for Databehandlerens egne handlinger og undladelser.

12. Placering af Personoplysninger 

12.1 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til et land uden for EU/EØS eller internationale 
organisationer i det omfang den Dataansvarlige godkender dette eller hvis det kræves i henhold til EU-
retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt. I så fald underretter Databehandleren den 
Dataansvarlige om dette retlige krav, medmindre den pågældende ret også forbyder en sådan 
underretning. 

12.2 Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS må i alle tilfælde kun ske, hvis Databehandleren har 
sikret et fornødent overførelsesgrundlag, f.eks. EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser 
med de hertil nødvendige tillæg for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen.

12.3 Hvis det i henhold til det anvendte overførselsgrundlag kræves, at den Dataansvarlige er direkte part 
heri, er Databehandleren bemyndiget til at gennemføre dette på den Dataansvarliges vegne, f.eks. ved at 
indgå aftale ved brug af EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser, med de hertil nødvendige 
tillæg for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen, på vegne af den Dataansvarlige. 
Databehandleren skal snarest muligt orientere den Dataansvarlig, hvis denne bemyndigelse udnyttes.

12.4 Regulering gældende i medfør af det anvendte overførelsesgrundlag har forrang frem for reguleringen i 
denne Aftale, dog alene i relation til den behandling, som nødvendiggør overførelsesgrundlaget; øvrig 
behandling er alene reguleret af denne Aftale.

12.5 Databehandleren underretter den Dataansvarlige om eventuelle yderligere forpligtelser, som den 
Dataansvarlige kan blive underlagt som følge af lovgivningen i et land udenfor EU/EØS, som 
Databehandleren overfører personoplysninger til.

13. Påvisning af overholdelse, revisioner mv.

13.1 Databehandleren skal efter anmodning stille alle de oplysninger til rådighed for den Dataansvarlige, der 
er nødvendige for at påvise overholdelse af databeskyttelsesforpligtelserne under Aftalen og gældende 
persondatalovgivning samt gældende lovgivning om informationssikkerhed.

13.2 Databehandleren skal en gang årligt stille en rapport til rådighed for den Dataansvarlige med 
oplysninger, der påviser, om Databehandleren overholder Aftalen. Rapporten skal udformes under 
hensyntagen til den fortrolighed, der er knyttet til behandlingen af følsomme oplysninger om 
helbredsforhold.

13.3 Databehandleren skal derudover give mulighed for og bidrage til revisioner og inspektioner, der 
foretages af den Dataansvarlige eller revisorer bemyndiget af den Dataansvarlige, de offentlige 
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myndigheder i Danmark eller af anden kompetent jurisdiktion, i det omfang det er relevant for at 
kontrollere, at Databehandleren overholder Aftalen og gældende persondatalovgivning. Den 
pågældende revisor skal være underlagt tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse, enten aftalemæssigt eller 
ved lov, hvorpå Databehandleren kan støtte direkte ret. Udføres revision af en anden end den 
Dataansvarlige selv, skal denne anden revisor være uafhængig og ikke-konkurrerende i forhold til 
Databehandleren.

14. Ændringer til Aftalen

14.1 Enhver ændring af Aftalen, herunder instruksen skal ske efter ændringsproceduren i Kontrakten, idet 
den Dataansvarlige dog altid ensidigt kan give instruks om, at Databehandleren skal standse videre 
behandling af de overladte personoplysninger.

14.2 Databehandleren har krav på betaling af omkostninger forbundet med ændringer i overensstemmelse 
med pkt. 9.

14.3 Ændringerne anses først for gældende, fra ændringerne er implementeret.

14.4 Databehandleren kan afslå en ændring. Databehandleren skal herefter ophøre med videre behandling af 
den Dataansvarliges personoplysninger og enten slette eller tilbagelevere oplysningerne efter den 
Dataansvarliges valg og i overensstemmelse med punkt 15 nedenfor.

14.5 Den Dataansvarlige kan med et rimeligt varsel til Databehandleren ændre bestemmelserne i Aftalen, 
hvis sådan ændring er nødvendig for at overholde gældende lovgivning. 

14.6 I så fald skal Databehandleren sørge for at indarbejde tilsvarende ændringer i bestemmelserne i 
eventuelle aftaler med underdatabehandlere.

15. Varighed og ophør

15.1 Aftalen træder i kraft ved indgåelsen og løber så længe det er relevant for Databehandlerens udførelse af 
aftalte opgaver og forpligtelser over for den Dataansvarlige under Kontrakten.

15.2 Databehandleren skal ved ophør af leveringen af Serviceydelser og Aftalen (det seneste af disse 
tidspunkter) på anmodning fra den Dataansvarlige slette eller tilbagelevere alle eksisterende 
eksemplarer af Personoplysningerne på et medie valgt af den Dataansvarlige og slette alle eksisterende 
eksemplarer af Personoplysningerne.

15.3 Efter tilbagelevering af Personoplysningerne til den Dataansvarlige/sletning af Personoplysningerne må 
Databehandleren kun opbevare en kopi deraf, hvis det i henhold til EU-lovgivning eller EØS-
medlemsstaternes nationale lovgivning er påkrævet, at Databehandleren opbevarer 
Personoplysningerne. I så fald skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige derom, herunder 
med en henvisning til det juridiske grundlag for fortsat opbevaring. Den Dataansvarlige kan gøre 
indsigelse mod den fortsatte opbevaring af Personoplysningerne.
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15.4 Hvis der efter Aftalens ophør opstår tvivl om, hvorvidt Databehandleren behørigt har slettet alle 
Personoplysningerne, kan den Dataansvarlige mod betaling af Databehandlerens omkostninger herved 
anmode om, at Databehandleren på den Dataansvarliges regning indhenter en revisorerklæring om, at 
Databehandleren ikke længere behandler Personoplysningerne. 

15.5 Pkt. 5 (Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige) og pkt. 13 (Påvisning af overholdelse, 
revisioner mv.) gælder i 18 måneder efter Aftalens ophør.

16.  Lovvalg og værneting

16.1 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

16.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens 
eller gyldighed, skal afgøres af domstolene.

17. Underskrifter

17.1 Aftalen underskrives af begge parter.

17.2 Databehandleren oplyser, at underskrifterne er juridisk bindende for Databehandleren.

Sted: Aarhus
Dato: 03.07.19
For: Dataansvarlige Databehandleren

Michael Frank Christensen
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Bilag A - Oplysninger om databehandlingen 

Version 1,1: 03.07.19

1. Registrerede

1.1 Databehandleren behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede 
(“Registrerede”) på vegne af den Dataansvarlige og følgende type af personoplysninger (herefter 
benævnt ” Personoplysninger”) om de Registrerede på vegne af den Dataansvarlige:

Patienter

Særlige kategorier 
af 
personoplysninger

Helbredsoplysninger, 
race eller etnisk oprindelse
seksuelle forhold eller seksuel orientering
politisk-, religiøs-, filosofisk overbevisning 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
oplysninger om straf eller lovovertrædelser samt
genetiske eller biometriske oplysninger  

Generelle 
kategorier af 
personoplysninger

Navn, telefonnummer, postadresse, fødselsdato, 
mailadresse, cpr.nr, familieforhold, sociale problemer, 
bolig, stilling, køn

Medarbejdere

Generelle 
kategorier af 
personoplysninger

Navn, mailadresse, stilling og andre relevante oplysninger, 
der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, som er en 
naturlig del af opgaven som behandler i sundhedsvæsenet, 
herunder cpr.nr. 

2. Formål og supplerende instruks

2.1 Databehandlerens behandling af Personoplysninger for Dataansvarlig sker til følgende formål: 

Levering af det aftalte it-system, herunder levering af journalsystem og evt. bookingsystem samt 
Min læge applikationen. Kommunikation og datatransmission til nødvendige tekniske 
sundhedstjenester via legale transportører og til legale modtagere, herunder Sundhedsdatanettet 
og VANS-nettet, som er en forudsætning for at foretage lovpligtige integrationer og gennemfører 
lovpligtig kommunikation, samt kommunikation og datatransmission med Dataansvarliges 
Brancheorganisation.
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2.2 Dataansvarlig instruerer Databehandleren til at behandle Personoplysninger for den Dataansvarlige i 
overensstemmelse med Kontrakten. Det omfatter herunder, men er ikke begrænset til, følgende 
behandlingsaktiviteter:  

 implementering, drift, support og vedligeholdelse af IT-systemet (som beskrevet i særskilt Kontrakt 
mellem Parterne)

 at yde remote service og support til den Dataansvarliges medarbejdere af journal- og 
bookingsystemet samt Min læge applikation

 via tekniske anordninger bistår Dataansvarlig med udveksling af data med øvrige systemer via 
integrationer

 at formidle Personoplysninger til tredjeparter efter den Dataansvarliges instruks
 at bearbejde Personoplysninger via dataudtræk og generere statistiske data (i form af anonymiseret 

data eller ikke-personhenførbar data) og fremsende de statistiske data direkte til Dataansvarliges 
brancheorganisation via sikker mail eller sikker File Transfer Protocol

 Sletning

3. Underdatabehandlere

3.1 Brug af underdatabehandlere er reguleret i Aftalens pkt. 11 samt i bilag A, pkt. 4.

3.2 Oplysninger vedr. underdatabehandlere

(Herunder har systemhuset valgmulighed vedr. fremgangsmåden, dvs. at systemhuset kan indsætte 
en liste over godkendte underdatabehandlere, evt. opdateringsproces, kommunikationsform m.v eller 
systemhuset kan henvise til, hvor listen over underdatabehandlere findes, om den er sendt direkte til 
den Dataansvarlige, evt. opdateringsproces, kommunikationsform m.v.)

Såfremt systemhuset vælger at indsætte liste over godkendte underdatabehandlere i bilag A, pkt. 4, 
anvendes nedenstående skema i pkt. 4.3. Uanset hvilken model, der anvendes for offentliggørelse og 
kommunikation af godkendte underdatabehandlere, skal alle nye underdatabehandlere, som ønskes 
anvendt efter indgåelse af Aftalen, godkendes, jf. pkt. 11.1 i Aftalen.

3.3 Underdatabehandlere godkendt ved Aftalens indgåelse

Følgende underdatabehandlere er godkendt på tidspunktet for Aftalens indgåelse på de betingelser, der 
følger af Aftalens pkt. 11. 

Navn på 
underdatabehandle
r

Adresse på 
underdatabehandle
r

Land, hvor 
Personoplysninger
ne opbevares

Formålet med 
overførslen til 
databehandleren
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Datagruppen 
Multimed A/S

Storhaven 12, 7100 
Vejle

Danmark VANS

Nets Danmark A/S Lautrupbjerg 10, 
2750 Ballerup

Danmark E-boks

Link Mobility A/S Ørestads Boulevard 
108, 4, 2300 
København S

Danmark SMS

GlobalConnect A/S Hørskætten 3, 
Klovtofte, 2630 
Taastrup

Danmark Hosting

4. Modtagere

4.1 Databehandleren må ud over eventuelle underdatabehandlere videregive Personoplysninger til 
modtagere, som den Dataansvarlige er forpligtet til at videregive personoplysninger til. Den 
Dataansvarlige er ansvarlig for, at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i 
forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling med henblik på 
videregivelse.

4.2 Den Dataansvarlige er forpligtet til at vedligeholde en liste over disse modtagere.
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Bilag B - Sikkerhedsinstrukser

Databehandleren skal i forbindelse med behandling af Personoplysningerne som minimum træffe de 
nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. Aftalens pkt. 6. Herudover skal 
databehandleren træffe de nedenfor beskrevne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med behandling af Personoplysningerne;

1. Standarder

1.1 Databehandleren skal efterleve principperne i ISO 27001 på relevante områder eller en i øvrigt 
anerkendt standard indenfor IT-drift, i det omfang andet ikke fremgår af nærværende 
databehandleraftale.

2. Operationel sikkerhed

2.1 Databehandleren skal sikre;

(A) at det nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsniveau vedligeholdes og opretholdes, samt at 
eventuelle ændringer i Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger relevante for 
Personoplysningerne logges og dokumenteres,

(B) at ændringer og vedligeholdelse af Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger så vidt muligt 
ikke påvirker den Dataansvarliges forretning, herunder men ikke begrænset til it-systemer, 
netværk, forbindelser og svartider,

(C) at Databehandlerens eventuelle testmiljøer er tilstrækkelig afgrænset og i øvrigt sikret mod 
uautoriseret adgang, 

(D) at Databehandlerens it-systemer og netværk er tilstrækkeligt sikret mod hacking og anden 
uautoriseret adgang, 

(E) at Databehandleren gennemfører kontroller for at opdage og forhindre svindel, malware mv., og

(F) at dennes interne operationelle sikkerhedsprocedurer og -manualer følges.

3. Fysisk sikkerhed

3.1 Databehandleren skal sikre sine fysiske lokaliteter, servere mv. mod uautoriseret adgang.

3.2 Databehandleren skal have interne sikkerhedsprocedurer der ved fjernelse, afhændelse eller genbrug af 
hardware sikrer, at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke kompromitteres.
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4. Backup

4.1 Databehandleren skal foretage backup af Personoplysningerne samt teknisk test af backup, i det 
omfang backup er en del af Kontrakten.

4.2 Såfremt det er en del af Kontrakten, vil Databehandleren herefter én gang i døgnet tage en backup af 
den Dataansvarliges oplysninger i journalsystemet.  Backup-overførslen skal være krypteret. Backup 
skal opbevares i et aflåst område i en anden bygning end hvor produktionsserveren fysisk er placeret. 
Backup gemmes i henhold til den i Kontrakten definerede periode. 

4.3 Databehandleren stiller en erklæring om backup og teknisk test af backup til rådighed for den 
Dataansvarlige. 

5. Adgang til Personoplysninger

5.1 Databehandleren skal sikre, at kun relevante medarbejdere har adgang til de behandlede 
Personoplysninger.

5.2 Databehandleren skal efter den Dataansvarliges anmodning på ethvert tidspunkt kunne afgive en 
erklæring om hvilke personer, som har haft adgang til Personoplysningerne på vegne af 
Databehandleren.

5.3 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren og får adgang 
til Personoplysningerne, kun behandler sådanne oplysninger efter den Dataansvarliges instruks, 
medmindre behandlingen er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen eller EØS-medlemsstaternes 
nationale lovgivning.

5.4 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren og får adgang 
til Personoplysningerne har oparbejdet tilstrækkeligt kendskab til korrekt håndtering af 
personoplysninger, og at de pågældende medarbejdere er bekendt med de for Aftalen gældende 
sikkerhedskrav.

6. Logning

6.1 Databehandler foretager logning i overensstemmelse med lovgivningen og gældende 
branchestandarder.

6.2 Der skal foretages logning af alle afviste adgangsforsøg. Hvis der inden for en periode på 24 timer er 
registreret højst 5 på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme bruger, skal der blokeres for 
yderligere forsøg. Adgangen må først åbnes, når årsagen er klarlagt og dokumenteret. 
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6.3 Der skal foretages maskinel logning af alle anvendelser af personoplysninger. Loggen skal mindst 
indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de 
anvendte oplysninger vedrører eller det anvendte søgekriterium. 

6.4 Den Dataansvarlige kan på anmodning få de relevante logs udleveret fra Databehandleren.

6.5 Log opbevares i 6 måneder.

7. Samarbejde med myndigheder

7.1 Databehandleren samarbejder efter anmodning med Datatilsynet og eventuelle øvrige 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med udførelsen af sådanne tilsynsmyndigheders opgaver. 
Databehandleren er herunder berettiget til at give Datatilsynet adgang til alle personoplysninger og 
oplysninger, der er nødvendige for at varetage Datatilsynets opgaver.

7.2 Efter Databehandlerens valg træffer enten den Dataansvarlige eller Databehandleren de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre overholdelse af en afgørelse fra Datatilsynet. Eventuelle ændringer i forhold 
til sikkerhedsniveau gennemføres som en ændring i henhold til denne Aftale. Den Dataansvarlige 
underretter Datatilsynet om de foranstaltninger, der er truffet for at overholde afgørelsen.

7.3 Meddeler Datatilsynet Databehandleren påbud, skal Databehandleren efterkomme sådant påbud i 
overensstemmelse med den nærmere angivne måde og inden for den angivne frist.

8. Databehandlere, der har adgang til den Dataansvarliges IT-systemer og/eller den 
Dataansvarlige fysiske bygninger mv. 

8.1 Databehandlere, der har adgang til den Dataansvarliges IT-systemer og/eller fysiske bygninger, skal ud 
over sikkerhedskravene i dette bilag B, endvidere overholde de af dette punkt 5 omfattede 
sikkerhedskrav.

8.2 Databehandleren har tilladelse til at tilgå den Dataansvarliges netværk og IT-systemer i det omfang det 
er nødvendigt i henhold til Kontrakten. Dette sker via legale og sikkerhedsgodkendte værktøjer og 
kanaler, jf. bilag B. 
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 2oTZIGe27wZD8Wwavc/wDmaF4GzYkt67A/7bo6jxlPQ=


 
q5UM1N8y5W7pVWj4WsmPuZbSvr2DihfVqOK2oQEyKFLSB+lW2BgPb4G9ryCSZ0osTM18QA8ls2gD
JFuCcLUfhIJm2v6esQFiIAESQdsk7nuEBF/+2mRPLWVA8j161Zt95o61WGDgesBFW/vIkW/YSjso
NtMpp6h0zk7+mdNE5XEcSMN/PDgmw9dl4/NuA47BVyyf3BM2gzH+BK69dIp6QLmEZCwO5ViFgLMq
X4jj2lE5FUpqJd5kweUerNNM1uP9tnuM3YOq/oGGpmTKwkpK6CA6Lah+iDg8rvHPZj/5b9oOJTMW
Vj8neruj5Lnv/BXiBfu5V+1QMlkEMXusLjNlQA==

 
 
 
MIIGIjCCBQqgAwIBAgIEV3mnYTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTAeFw0xODAyMTYwODMx
MDVaFw0yMTAyMTYwODMwNTNaMH0xCzAJBgNVBAYTAkRLMS0wKwYDVQQKDCROZXVyb2xvZyBKb25h
cyBLcmFmdCAvLyBDVlI6MzcwODYyNjYxPzAbBgNVBAMMFEpvbmFzIEtyaXN0aWFuIEtyYWZ0MCAG
A1UEBRMZQ1ZSOjM3MDg2MjY2LVJJRDo3NTIwOTAxNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAL/YbF8eG5gOKBMSQtuFex4umXV//gv2mgQ3J8rU3iyl2Ead6Sz4Ad9ExoIzXw3YWqWo
des8z60lYx1BTKBE4c3Mus/Xc7wmvHfZxi8WN6mdFWfrdf5UG2jdmQ6cKzhoPxrSUlMKUi0K6Cdj
EaswZNvVdvsB5ZSb9Kzz4m57cqM6Eq8BGKLdsgcSz4WRtb9N2edRBCv41dtaYXxuCEDmrQELSGVy
+KQ6hqMc0a5wj73XitjqLs626R4l1XMm32nh+ZacgReq3mb8M3+PNZPXARhRfyPLWI+GKdA2bXut
XYi2PYrCz8CQaRsGtUAr1jU2c0fW3ANV3V7kBabtFbq1+m8CAwEAAaOCAuUwggLhMA4GA1UdDwEB
/wQEAwID+DCBiQYIKwYBBQUHAQEEfTB7MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMi50
cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBCBggrBgEFBQcwAoY2aHR0cDovL20uYWlhLmljYTAyLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDItY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQIFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMBYGA1UdEQQPMA2BC2prQGtyYWZ0Lm1kMIGYBgNVHR8EgZAwgY0w
LqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDIudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMi5jcmwwW6BZoFekVTBT
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBDQSBJSTERMA8GA1UEAwwIQ1JMMTA3NDQwHwYDVR0jBBgwFoAUmY+6DYmuIRpCegquGkxOIv8Q
64wwHQYDVR0OBBYEFNia48KShtDdlXe1yb7QEuPruO19MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQADggEBAExD+I2xzDf4ALtaMHCOnJZrdqWRdP1H0pa60+Jlrhkeb3xLqxMVQ8U+u7Aea9Aauw/2
7YLNNAEeCIPg09s91N9pOCnkUGeAf7i84Hk65+u6a0VQMdbKPzPm1ogSDm5Xdb7hS8PRug3N92o5
NIrYzER2MUGRvFusEwxjiZyLhO9IloIBuesAFllZLmEPZIDOJOf8EgNs8U82F3aBwQ50wfuchhKd
x5Ql/gM2E4AsQFK143iMhDHCf4folule5yVItr0YCIzeHz11iY8GX6KknZxRXihA391DUyz0ML/3
rLUFXEVdKgFOvsuUWHPFmRWKsyZMzcCpRFpF86sA/K+hlgc=


 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIES47SGDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE0MDUx
NDA4NDU1M1oXDTI5MDUxNDA5MTU1M1owQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQClA0ndSIgIFIRsUZTjOLKSg1a/gz90oNF7IagTM6GYotUXezx1rR+XUAxJ5T7ap60s
TE9MUhGCNxxq+XwzAS/3qUXsUSSkBNLrBD9rW9mpiygd/m0vA5hsRhqlCLNcYAf/AW9H1ip4ym2N
Z/1Vt6hG7dxZylPahCPhDEQEv+GDC8W8Q0FCOg3sz9IpckPn5+FyR5gE69k8He2N1JpW1uUTtpus
l27lUta1SJVO1Q0h8DpRnDb5zHvy78NJxcg2/1nB2t6LZKpjSAybAuaHos//1zQjqbgg+m0IpMjy
qfEbfVt7Lbth0PmCxg7lIcJAq4vk/DDiKMxK1A6ZSgLUoEm9AgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDrjDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACUJn
4jCHiEEmTxm8Tbp0XPWq3uKUktxAbsvqcw4ZICsVdFFkSiPQiIjeGff1aQlDFVVoRxZmJSJZZUTv
g4z3p+6RHqyxJ1sWpM0ScxVd0rdl4i4C8jisIESxY8vxfu5yKw0ThCFliB3wJ7rcxnJn4hzf1qZm
QF/mzOnHsNMW0J+VETvheShqPw5IVC3c9p5zxxf8LJ+0fs9csUJMcuksU25zWNpEyMSOfDA9zmTV
HrANr2+SzrUkNroW34OiJKlBLWKcUJRWEb5T0tKvSTxWJXPJztcjrm03423XmxwgRBubuNKQlJbc
DE/N5t0euZRaYPymLv+o4hjXCNQcKT7rkDIgDg7Pwi20ZNlSUOxb7EX4FCkXhG0HPbnqg8oKcRIz
64bfjf0WlVyBZVKYJL8rO1zj6XBiOXK2f81o4fsYoQTbd1Uou+nWEkssnwr+a9d9+7Sjw8tJwgCE
nsNzJCGebcJSrVDvoO4p/NBzp0yKDae8wignYTo30KnJeG4nSGdoUOh3ddxpP5awqpBR4ufDGPyz
HKmBo8EEfHDp5JpHVJrvC2IkXWo/2frnSlEHytHRACLmJg6Povha52Y9DZalIvXsGSL+6gwwVWUM
lgAHyiLLBNxOqXsHzbX7xVRDkV5FpHeDeSvzF+GgUQKs81D+yeAjMlJ00TkB+Ugmai3RBJU=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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 (”Dataansvarlig”) 


og 


EG A/S
CVR-nr. 84667811
Industrivej Syd 13 C
7400 Herning 
(”Databehandler” )


(Den Dataansvarlige og Databehandleren er i det følgende hver for sig benævnt “Part” og under et 
“Parterne”)


Parterne har indgået følgende databehandleraftale (”Aftale”):


Bilag
Bilag A Oplysninger om databehandlingen


Bilag B Sikkerhedsinstrukser
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1. Baggrund


1.1 Aftalen er indgået i forbindelse med Databehandlerens levering af serviceydelser i form af et it-system 
til brug for behandling af patientoplysninger i den dataansvarliges lægepraksis, kommunikation og 
datatransmission til nødvendige tekniske sundhedstjenester via legale transportører og til legale 
modtagere samt kommunikation til dataansvarliges brancheforening. (herefter omtalt som 
“Serviceydelser”).


1.2 Aftalen regulerer forhold i relation til Serviceydelserne, gældende persondatalovgivning, jurisdiktion 
mv. mellem Parterne. Aftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalen og alle andre 
aftaler mellem Parterne, herunder også aftalen om levering af serviceydelser (herefter omtalt som 
”Kontrakten”), såfremt den pågældende uoverensstemmelse omhandler et forhold vedrørende 
behandlingen af personoplysninger. 


1.3 Enhver henvisning til Aftalen er også en henvisning til Aftalens Bilag.


1.4 Databehandleren er bekendt med Lov om behandling af personoplysninger af 23. maj 2018 
(”Databeskyttelsesloven”) samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. 
april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger (“Databeskyttelsesforordningen“), som trådte i kraft den 24. 
maj 2016 og er gældende fra den 25. maj 2018.


1.5 Enhver henvisning til persondatalovgivningen mv. er en henvisning til den til enhver tid gældende 
lovgivning mv. 


2. Personoplysninger og databehandling


2.1 “Personoplysninger“ omfatter “enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk 
person; ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan 
identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, 
lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet“ og/eller 
som termen er defineret i den for den Dataansvarlige gældende persondatalovgivning.


2.2 Aftalen finder anvendelse i forhold til Personoplysningerne, Registrerede, Formål og 
Behandlingsaktiviteter samt øvrige forhold og forpligtelser, der vedrører behandlingen, og som er 
defineret og anført i Bilag A. 


2.3 Bilag A - B indgår i begge Parternes dokumentationsforpligtelser i henhold til persondatalovgivningen 
og skal altid afspejle de faktiske forhold.


2.4 Hvis Databehandleren bliver opmærksom på, at de faktiske oplysninger på et givent tidspunkt efter 
Aftalens ikrafttræden ikke stemmer overens med oplysningerne angivet i Bilag A f.eks. fordi flere 
kategorier end de i bilagene angivne er blevet overført til Databehandleren, skal Databehandleren straks 
fremsende en skriftlig meddelelse herom til den Dataansvarlige, og Parterne skal derefter opdatere Bilag 
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A. Databehandleren har dog ikke pligt til at gennemgå de oplysninger, som behandles i systemet, med 
henblik på at sikre, at de faktiske oplysninger stemmer overens med oplysningerne angivet i Bilag A. 


3. Roller og instrukser


3.1 Databehandleren er databehandler i henhold til gældende lovgivning og behandler Personoplysninger 
på vegne af den Dataansvarlige, som er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning.


3.2 Den Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke formål og hvordan Databehandleren må behandle 
Personoplysningerne, jf. bilag A. Databehandleren må ikke behandle Personoplysningerne til sine egne 
formål. 


3.3 Databehandleren må i leveringen af Serviceydelser kun behandle Personoplysninger i henhold til 
dokumenterede instrukser fra den Dataansvarlige, navnlig fsva. overførsler til tredjelande og en 
international organisation, medmindre det følger af den EU/EØS-lovgivning eller EU/EØS-
medlemsstaternes lovgivning, som Databehandleren er underlagt. I så fald skal Databehandleren 
underrette den Dataansvarlige i detaljer om sådanne lovkrav, før behandlingen finder sted, medmindre 
det er forbudt at foretage en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.


3.4 Databehandleren må kun ændre, slette og bortskaffe Personoplysninger fra alle systemer og registre 
efter instruks fra den Dataansvarlige. Databehandleren må dog behandle, herunder bl.a. isolere, flytte 
og slette, Personoplysninger på anden vis, hvis det er nødvendigt for at imødegå, herunder for at 
begrænse, et brud på persondatasikkerheden, herunder men ikke begrænset til malware, ransomware, 
virus og lignende. I tilfælde af sletning skal Dataansvarliges samtykke, om muligt, indhentes. Alternativt 
skal der sikres en kopi af materialet inden sletning.


4. Fortrolighed


4.1 De Personoplysninger, som Databehandleren modtager fra den Dataansvarlige, eller som 
Databehandleren kommer i besiddelse af i forbindelse med leveringen af Serviceydelser, er strengt 
fortrolige og må ikke kopieres, videregives eller behandles uden den Dataansvarliges udtrykkelige og 
forudgående tilladelse. 


4.2 Databehandleren skal sikre, at kun de medarbejdere, for hvem det til enhver tid er nødvendigt at 
behandle Personoplysninger i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, er autoriseret hertil.


4.3 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren, og som får 
adgang til Personoplysningerne, kun behandler sådanne oplysninger efter instruks fra den 
Dataansvarlige, medmindre behandlingen er påkrævet i henhold til EU/EØS-lovgivningen eller 
EU/EØS-medlemsstaternes nationale lovgivning.


4.4 Databehandleren skal sikre, at de personer, der er autoriserede til at behandle Personoplysninger, har 
påtaget sig en kontraktuel fortrolighedsforpligtelse eller er underlagt en lovbestemt tavshedspligt.
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5. Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige 


5.1 Under hensyn til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, 
skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i henhold 
til artikel 32 til 36 i Databeskyttelsesforordningen, dvs. sikkerhedsforanstaltninger, underretning af 
tilsynsmyndigheder, underretning af individuelle personer, udarbejdelse af konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse og forudgående høring hos tilsynsmyndigheder. 


5.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for 
Databehandleren, skal Databehandleren gennemføre passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at bistå den Dataansvarlige med overholdelsen af den Dataansvarliges lovmæssige 
forpligtelser under Kapitel III i Databeskyttelsesforordningen, dvs. besvare anmodninger fra 
Registrerede, der udøver deres lovmæssige rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, adgang til, 
berigtigelse eller sletning af Personoplysninger, begrænsning af behandlingen af Personoplysninger, 
dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse imod automatiske individuelle afgørelser, herunder 
profilering. 


6. Sikkerhed mv.


6.1 Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige med at sikre, at den Dataansvarliges lovbestemte 
forpligtelser overholdes med hensyn til sikkerhed som anført i Aftalen og gældende lovgivning.


6.2 Databehandleren skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 
beskytte Personoplysningerne. Sådanne foranstaltninger fastsættes under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, 
sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder og skal passe til disse risici, som behandlingen udgør, navnlig ved 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til 
Personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. Dette kan inkludere, 
men er ikke begrænset til


a) pseudonymisering og kryptering af Personoplysninger, 
b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af 


behandlingssystemer og –tjenester, 
c) evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til Personoplysninger i tilfælde af 


en fysisk eller teknisk hændelse, eller
d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske 


og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.


6.3 Databehandleren skal nærmere gennemføre de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i Bilag B.
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6.4 Parterne er enige om, at systemet der leveres som Serviceydelserne ikke skal ændres for at overholde de, 
i persondatalovgivningen indeholdte, krav til databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem 
standardindstillinger, med mindre, der foretages sådanne grundlæggende og gennemgribende 
ændringer i Serviceydelserne, at kravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 25 udløses. Den 
Dataansvarlige har i så fald krav på at der foretages ændringer for at overholde disse krav. Den 
Dataansvarlige har ansvaret for at indrette de processer, der udføres i systemet der leveres som 
Serviceydelser således, at de overholder persondatalovgivningens krav til databeskyttelse gennem design 
og databeskyttelse gennem standardindstillinger.


7. Sikkerhedsbrud


7.1 Definition


7.1.1 Ved et “Sikkerhedsbrud“ forstås et brud på sikkerheden, som fører til en hændelig eller ulovlig 
tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er 
transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.


7.2 Log over sikkerhedsbrud 


7.2.1 Databehandleren skal til enhver tid føre et register over Databehandleres sikkerhedsbrud med detaljer 
om bruddene i forbindelse med Databehandlerens databehandling af Personoplysningerne. 
Databehandleren skal efter anmodning give den Dataansvarlige en kopi deraf.


7.3 Underretning af den Dataansvarlige 


7.3.1 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige ved mistanke om eller 
konstatering af et sikkerhedsbrud med betydning for Personoplysningerne. 


7.3.2 Under hensyn til karakteren af behandlingen samt oplysningerne, der er tilgængelige for 
Databehandleren, skal Databehandleren efter et sikkerhedsbrud straks bistå den Dataansvarlige med at 
sikre overholdelse af den Dataansvarliges lovmæssige forpligtelser i forbindelse med underretning om 
sikkerhedsbrud til tilsynsmyndigheder og de Registrerede.


7.3.3 Derudover skal Databehandleren efter et sikkerhedsbrud under hensyn til karakteren af behandlingen, 
og i det omfang oplysningerne er tilgængelige for Databehandleren, uden unødig forsinkelse give den 
Dataansvarlige passende og tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan overholde 
lovbestemte forpligtelser. Databehandleren skal til dette formål levere følgende oplysninger på den 
Dataansvarliges anmodning: 


(a) En beskrivelse af karakteren af sikkerhedsbruddet, herunder, hvis muligt, kategorierne og det 
omtrentlige antal af berørte Registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal af berørte 
registreringer med Personoplysninger


(b) Navn og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller anden kontaktperson, hvorfra 
yderligere oplysninger kan indhentes
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(c) En beskrivelse af de sandsynlige samt de faktiske konsekvenser af sikkerhedsbruddet


(d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at 
håndtere Sikkerhedsbruddet, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger, der er foretaget for 
at begrænse dets mulige skadevirkninger. 


Databehandleren skal desuden efter den Dataansvarliges anmodning uden unødig forsinkelse levere 
følgende oplysninger:


(e) En begrundet vurdering af, om Sikkerhedsbruddet sandsynligvis eller sandsynligvis ikke vil 
medføre en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder


(f) En beskrivelse af de berørte systemer og processer


(g) En beskrivelse af årsagen til Sikkerhedsbruddet


(h) Tidspunktet for indtrædelsen af Sikkerhedsbruddet 


(i) Varighed af sikkerhedsbruddet


(j) Information om, hvorvidt sikkerhedsbruddet fortsat består, eller om det er bragt til ende, og, i så 
fald, hvordan, og hvis ikke, hvornår det forventes at blive bragt til ende


(k) En oversigt over de tiltag, som Databehandleren planlægger at iværksætte for at følge op på 
Sikkerhedsbruddet, den forventede tidsramme, og i hvor høj grad tiltagene vurderes at begrænse 
og/eller afhjælpe Sikkerhedsbruddet 


(l) En oversigt over de tiltag, som Databehandleren allerede har iværksat, og i hvor høj grad tiltagene 
har begrænset eller afhjulpet Sikkerhedsbruddet


(m) En beskrivelse af hvilke foranstaltninger der kunne have forhindret Sikkerhedsbruddet. 


7.3.4 Hvis og i det omfang det ikke er muligt at levere oplysningerne anført i pkt. 7.3.1 - 7.3.3 samlet, kan 
oplysningerne leveres gradvist. Den gradvise levering skal foregå uden unødige forsinkelser.


7.3.5 I det omfang en eller flere af de oplysninger, der er nævnt under pkt. 7.3.1 - 7.3.3, ændres efter, at den 
Dataansvarlige har modtaget oplysningerne, skal Databehandleren straks give den Dataansvarlige de 
opdaterede oplysninger med markering af, hvor de afviger fra de tidligere fremsendte oplysninger.


7.3.6 Hvis Sikkerhedsbruddet sker hos en underdatabehandler skal Databehandleren forestå kontakten til 
underdatabehandleren, medmindre andet aftales mellem Parterne.


7.4 Underretning af tredjemand


7.4.1 Hvis den Dataansvarlige efter persondatalovgivningen er forpligtet til at underrette enten 
myndighederne eller Registrerede om et sikkerhedsbrud, skal den Dataansvarlige afholde udgifter til at 
udarbejde og distribuere redegørelser eller offentlige udtalelser, der angiver både Databehandlerens og 
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den Dataansvarliges ansvar i forbindelse med det formodede eller indtrufne sikkerhedsbrud, såfremt 
sikkerhedsbruddet alene skyldes den Dataansvarliges forhold. 


7.4.2 Hvis Den Dataansvarlige efter persondatalovgivningen er forpligtet til at underrette enten 
myndighederne eller Registrerede om et sikkerhedsbrud, skal Databehandleren afholde udgifter til at 
udarbejde og distribuere redegørelser eller offentlige udtalelser, der angiver både Databehandlerens og 
den Dataansvarliges ansvar i forbindelse med det formodede eller indtrufne sikkerhedsbrud, såfremt 
sikkerhedsbruddet alene skyldes Databehandlerens forhold. 


8. Information


8.1 Databehandleren skal straks informere den Dataansvarlige, hvis Databehandleren mener, at en instruks 
overtræder Databeskyttelsesforordningen, anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.


9. Honorar til Databehandlere


9.1 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige 
omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen på den 
Dataansvarliges anmodning. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, assistance til den 
Dataansvarliges forpligtelser efter artikel 32 – 36, ændringer i Aftalen eller instruks, udlevering af 
oplysninger, bistand ved audit, bistand til Databeskyttelsesforordningens kapitel 3, bistand til 
ændringer der følger af nye risikovurderinger og konsekvensanalyser, så længe dette ikke beror på 
manglende levering af aftalte funktioner i de tekniske løsninger, der skal leveres af 
databehandleren. Dette gælder blandt andet:


1. Bistand til udlæsning, gennemgang og udredning af log i forbindelse med patientklagesager.


2. Bistand til kryptering eller anden yderligere sikring af databaser, netværk, servere og andet 
udstyr der ikke er indeholdt i den Dataansvarliges kontrakt(er) med Databehandleren.


3. Bistand, ved anmodning fra den Dataansvarlige, til sletning af journaldata, såfremt den 
Dataansvarlige selv har teknisk tilgængelig mulighed for at kunne foretage sletningen.


9.2 For ydelser der ikke er omfattet af punkt 9.1 er Databehandleren dog ikke berettiget til vederlag i 
det omfang Databehandleren jf. lovgivningen er den direkte forpligtede part. Dette gælder kun for 
ydelser der ydes i relation til services og ydelser omfattet af Kontrakten jf. definitionen i punkt 1.2. 


9.3 Vederlaget opgøres efter de aftalte timesatser i aftale(r)n(e) om levering af Serviceydelserne, og hvor der 
ikke er aftalt timesatser heri, da efter Leverandørens gældende timesatser, der dog ikke må overskride 
branchekutyme.


9.4 Databehandleren har uanset ovenstående ikke krav på betaling for assistance eller implementering af 
ændringer i det omfang, sådan assistance eller ændring er en direkte følge af Databehandlerens egen 
misligholdelse af denne Aftale.
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10. Erstatningsansvar


10.1 Parternes ansvar under databehandleraftalen følger Kontraktens regulering. I forhold til ansvar 
over for tredjemand finder Databeskyttelsesforordningens art. 82 anvendelse.


11. Underdatabehandlere


11.1 Databehandleren må gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandlere) uden 
forudgående specifik godkendelse fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren skriftligt 
senest 14 dage forinden det planlagte opstartstidspunkt underretter den Dataansvarlige om 
identiteten på den potentielle underdatabehandler inden indgåelse af aftale med den pågældende 
underdatabehandler, hvorved den Dataansvarlige får 14 dage for at gøre indsigelse mod 
ændringer eller tilføjelser. Den Dataansvarliges indsigelse skal indeholde tungtvejende saglige 
grunde mod anvendelse af den påtænkte underdatabehandler, for at Databehandleren forpligtiges 
til at efterkomme indsigelsen.


11.2 Den Dataansvarlige har ved denne Aftales indgåelse godkendt 
underdatabehandleren/underdatabehandlerne, som er anført i bilag A, pkt. 4. Databehandleren 
anvender de underdatabehandlere, som fremgår af oplysningerne i bilag A, pkt. 4. 


Hvis der sker tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af underdatabehandlere, fremsender 
Databehandleren underretning om ændring af listen over underdatabehandlere til den 
Dataansvarlige. Kommunikationsformen er elektronisk og fastlægges nærmere af 
Databehandleren i bilag A, pkt. 4.


Såfremt Databehandleren har valgt at fremsende underretning om ændring af listen over 
underdatabehandlere til den Dataansvarlige via e-mail, er den fremsendt til den e-mailadresse 
hos den Dataansvarlige, som Aftalen er fremsendt til. Den Dataansvarlige skal straks underrette 
Databehandleren, hvis oplysninger om ændringer af listen over underdatabehandlere skal 
fremsendes til en anden e-mailadresse.


Det er den Dataansvarliges ansvar at gøre sig bekendt med tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af 
underdatabehandlere ved at følge eventuelle henvisninger i den elektroniske kommunikation, når 
Databehandleren fremsender underretninger som beskrevet ovenfor.


Når Databehandleren har fremsendt underretning som beskrevet ovenfor, har Databehandleren 
underrettet den Dataansvarlige om tilføjelse, fjernelse eller udskiftning af underdatabehandlere 
som beskrevet i nærværende pkt. 11. 


11.3 Det er en forudsætning for antagelse af en underdatabehandler, at Databehandleren indgår en 
skriftlig aftale med underdatabehandleren om, at underdatabehandleren pålægges de samme 
databeskyttelsesforpligtelser, som dem der er fastsat i Aftalen, herunder at underdatabehandleren 
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skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at 
behandlingen opfylder kravene i persondatalovgivningen.


11.4 Databehandleren er ansvarlig over for den Dataansvarlige for eventuelle underdatabehandlere på 
samme måde som for Databehandlerens egne handlinger og undladelser.


12. Placering af Personoplysninger 


12.1 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til et land uden for EU/EØS eller internationale 
organisationer i det omfang den Dataansvarlige godkender dette eller hvis det kræves i henhold til EU-
retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt. I så fald underretter Databehandleren den 
Dataansvarlige om dette retlige krav, medmindre den pågældende ret også forbyder en sådan 
underretning. 


12.2 Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS må i alle tilfælde kun ske, hvis Databehandleren har 
sikret et fornødent overførelsesgrundlag, f.eks. EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser 
med de hertil nødvendige tillæg for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen.


12.3 Hvis det i henhold til det anvendte overførselsgrundlag kræves, at den Dataansvarlige er direkte part 
heri, er Databehandleren bemyndiget til at gennemføre dette på den Dataansvarliges vegne, f.eks. ved at 
indgå aftale ved brug af EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser, med de hertil nødvendige 
tillæg for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen, på vegne af den Dataansvarlige. 
Databehandleren skal snarest muligt orientere den Dataansvarlig, hvis denne bemyndigelse udnyttes.


12.4 Regulering gældende i medfør af det anvendte overførelsesgrundlag har forrang frem for reguleringen i 
denne Aftale, dog alene i relation til den behandling, som nødvendiggør overførelsesgrundlaget; øvrig 
behandling er alene reguleret af denne Aftale.


12.5 Databehandleren underretter den Dataansvarlige om eventuelle yderligere forpligtelser, som den 
Dataansvarlige kan blive underlagt som følge af lovgivningen i et land udenfor EU/EØS, som 
Databehandleren overfører personoplysninger til.


13. Påvisning af overholdelse, revisioner mv.


13.1 Databehandleren skal efter anmodning stille alle de oplysninger til rådighed for den Dataansvarlige, der 
er nødvendige for at påvise overholdelse af databeskyttelsesforpligtelserne under Aftalen og gældende 
persondatalovgivning samt gældende lovgivning om informationssikkerhed.


13.2 Databehandleren skal en gang årligt stille en rapport til rådighed for den Dataansvarlige med 
oplysninger, der påviser, om Databehandleren overholder Aftalen. Rapporten skal udformes under 
hensyntagen til den fortrolighed, der er knyttet til behandlingen af følsomme oplysninger om 
helbredsforhold.


13.3 Databehandleren skal derudover give mulighed for og bidrage til revisioner og inspektioner, der 
foretages af den Dataansvarlige eller revisorer bemyndiget af den Dataansvarlige, de offentlige 
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myndigheder i Danmark eller af anden kompetent jurisdiktion, i det omfang det er relevant for at 
kontrollere, at Databehandleren overholder Aftalen og gældende persondatalovgivning. Den 
pågældende revisor skal være underlagt tavsheds- og fortrolighedsforpligtelse, enten aftalemæssigt eller 
ved lov, hvorpå Databehandleren kan støtte direkte ret. Udføres revision af en anden end den 
Dataansvarlige selv, skal denne anden revisor være uafhængig og ikke-konkurrerende i forhold til 
Databehandleren.


14. Ændringer til Aftalen


14.1 Enhver ændring af Aftalen, herunder instruksen skal ske efter ændringsproceduren i Kontrakten, idet 
den Dataansvarlige dog altid ensidigt kan give instruks om, at Databehandleren skal standse videre 
behandling af de overladte personoplysninger.


14.2 Databehandleren har krav på betaling af omkostninger forbundet med ændringer i overensstemmelse 
med pkt. 9.


14.3 Ændringerne anses først for gældende, fra ændringerne er implementeret.


14.4 Databehandleren kan afslå en ændring. Databehandleren skal herefter ophøre med videre behandling af 
den Dataansvarliges personoplysninger og enten slette eller tilbagelevere oplysningerne efter den 
Dataansvarliges valg og i overensstemmelse med punkt 15 nedenfor.


14.5 Den Dataansvarlige kan med et rimeligt varsel til Databehandleren ændre bestemmelserne i Aftalen, 
hvis sådan ændring er nødvendig for at overholde gældende lovgivning. 


14.6 I så fald skal Databehandleren sørge for at indarbejde tilsvarende ændringer i bestemmelserne i 
eventuelle aftaler med underdatabehandlere.


15. Varighed og ophør


15.1 Aftalen træder i kraft ved indgåelsen og løber så længe det er relevant for Databehandlerens udførelse af 
aftalte opgaver og forpligtelser over for den Dataansvarlige under Kontrakten.


15.2 Databehandleren skal ved ophør af leveringen af Serviceydelser og Aftalen (det seneste af disse 
tidspunkter) på anmodning fra den Dataansvarlige slette eller tilbagelevere alle eksisterende 
eksemplarer af Personoplysningerne på et medie valgt af den Dataansvarlige og slette alle eksisterende 
eksemplarer af Personoplysningerne.


15.3 Efter tilbagelevering af Personoplysningerne til den Dataansvarlige/sletning af Personoplysningerne må 
Databehandleren kun opbevare en kopi deraf, hvis det i henhold til EU-lovgivning eller EØS-
medlemsstaternes nationale lovgivning er påkrævet, at Databehandleren opbevarer 
Personoplysningerne. I så fald skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige derom, herunder 
med en henvisning til det juridiske grundlag for fortsat opbevaring. Den Dataansvarlige kan gøre 
indsigelse mod den fortsatte opbevaring af Personoplysningerne.
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15.4 Hvis der efter Aftalens ophør opstår tvivl om, hvorvidt Databehandleren behørigt har slettet alle 
Personoplysningerne, kan den Dataansvarlige mod betaling af Databehandlerens omkostninger herved 
anmode om, at Databehandleren på den Dataansvarliges regning indhenter en revisorerklæring om, at 
Databehandleren ikke længere behandler Personoplysningerne. 


15.5 Pkt. 5 (Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige) og pkt. 13 (Påvisning af overholdelse, 
revisioner mv.) gælder i 18 måneder efter Aftalens ophør.


16.  Lovvalg og værneting


16.1 Aftalen er underlagt dansk lovgivning.


16.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens 
eller gyldighed, skal afgøres af domstolene.


17. Underskrifter


17.1 Aftalen underskrives af begge parter.


17.2 Databehandleren oplyser, at underskrifterne er juridisk bindende for Databehandleren.


Sted: Aarhus
Dato: 03.07.19
For: Dataansvarlige Databehandleren


Michael Frank Christensen
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Bilag A - Oplysninger om databehandlingen 


Version 1,1: 03.07.19


1. Registrerede


1.1 Databehandleren behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede 
(“Registrerede”) på vegne af den Dataansvarlige og følgende type af personoplysninger (herefter 
benævnt ” Personoplysninger”) om de Registrerede på vegne af den Dataansvarlige:


Patienter


Særlige kategorier 
af 
personoplysninger


Helbredsoplysninger, 
race eller etnisk oprindelse
seksuelle forhold eller seksuel orientering
politisk-, religiøs-, filosofisk overbevisning 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
oplysninger om straf eller lovovertrædelser samt
genetiske eller biometriske oplysninger  


Generelle 
kategorier af 
personoplysninger


Navn, telefonnummer, postadresse, fødselsdato, 
mailadresse, cpr.nr, familieforhold, sociale problemer, 
bolig, stilling, køn


Medarbejdere


Generelle 
kategorier af 
personoplysninger


Navn, mailadresse, stilling og andre relevante oplysninger, 
der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, som er en 
naturlig del af opgaven som behandler i sundhedsvæsenet, 
herunder cpr.nr. 


2. Formål og supplerende instruks


2.1 Databehandlerens behandling af Personoplysninger for Dataansvarlig sker til følgende formål: 


Levering af det aftalte it-system, herunder levering af journalsystem og evt. bookingsystem samt 
Min læge applikationen. Kommunikation og datatransmission til nødvendige tekniske 
sundhedstjenester via legale transportører og til legale modtagere, herunder Sundhedsdatanettet 
og VANS-nettet, som er en forudsætning for at foretage lovpligtige integrationer og gennemfører 
lovpligtig kommunikation, samt kommunikation og datatransmission med Dataansvarliges 
Brancheorganisation.
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2.2 Dataansvarlig instruerer Databehandleren til at behandle Personoplysninger for den Dataansvarlige i 
overensstemmelse med Kontrakten. Det omfatter herunder, men er ikke begrænset til, følgende 
behandlingsaktiviteter:  


 implementering, drift, support og vedligeholdelse af IT-systemet (som beskrevet i særskilt Kontrakt 
mellem Parterne)


 at yde remote service og support til den Dataansvarliges medarbejdere af journal- og 
bookingsystemet samt Min læge applikation


 via tekniske anordninger bistår Dataansvarlig med udveksling af data med øvrige systemer via 
integrationer


 at formidle Personoplysninger til tredjeparter efter den Dataansvarliges instruks
 at bearbejde Personoplysninger via dataudtræk og generere statistiske data (i form af anonymiseret 


data eller ikke-personhenførbar data) og fremsende de statistiske data direkte til Dataansvarliges 
brancheorganisation via sikker mail eller sikker File Transfer Protocol


 Sletning


3. Underdatabehandlere


3.1 Brug af underdatabehandlere er reguleret i Aftalens pkt. 11 samt i bilag A, pkt. 4.


3.2 Oplysninger vedr. underdatabehandlere


(Herunder har systemhuset valgmulighed vedr. fremgangsmåden, dvs. at systemhuset kan indsætte 
en liste over godkendte underdatabehandlere, evt. opdateringsproces, kommunikationsform m.v eller 
systemhuset kan henvise til, hvor listen over underdatabehandlere findes, om den er sendt direkte til 
den Dataansvarlige, evt. opdateringsproces, kommunikationsform m.v.)


Såfremt systemhuset vælger at indsætte liste over godkendte underdatabehandlere i bilag A, pkt. 4, 
anvendes nedenstående skema i pkt. 4.3. Uanset hvilken model, der anvendes for offentliggørelse og 
kommunikation af godkendte underdatabehandlere, skal alle nye underdatabehandlere, som ønskes 
anvendt efter indgåelse af Aftalen, godkendes, jf. pkt. 11.1 i Aftalen.


3.3 Underdatabehandlere godkendt ved Aftalens indgåelse


Følgende underdatabehandlere er godkendt på tidspunktet for Aftalens indgåelse på de betingelser, der 
følger af Aftalens pkt. 11. 


Navn på 
underdatabehandle
r


Adresse på 
underdatabehandle
r


Land, hvor 
Personoplysninger
ne opbevares


Formålet med 
overførslen til 
databehandleren
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Datagruppen 
Multimed A/S


Storhaven 12, 7100 
Vejle


Danmark VANS


Nets Danmark A/S Lautrupbjerg 10, 
2750 Ballerup


Danmark E-boks


Link Mobility A/S Ørestads Boulevard 
108, 4, 2300 
København S


Danmark SMS


GlobalConnect A/S Hørskætten 3, 
Klovtofte, 2630 
Taastrup


Danmark Hosting


4. Modtagere


4.1 Databehandleren må ud over eventuelle underdatabehandlere videregive Personoplysninger til 
modtagere, som den Dataansvarlige er forpligtet til at videregive personoplysninger til. Den 
Dataansvarlige er ansvarlig for, at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i 
forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling med henblik på 
videregivelse.


4.2 Den Dataansvarlige er forpligtet til at vedligeholde en liste over disse modtagere.
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Bilag B - Sikkerhedsinstrukser


Databehandleren skal i forbindelse med behandling af Personoplysningerne som minimum træffe de 
nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. Aftalens pkt. 6. Herudover skal 
databehandleren træffe de nedenfor beskrevne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med behandling af Personoplysningerne;


1. Standarder


1.1 Databehandleren skal efterleve principperne i ISO 27001 på relevante områder eller en i øvrigt 
anerkendt standard indenfor IT-drift, i det omfang andet ikke fremgår af nærværende 
databehandleraftale.


2. Operationel sikkerhed


2.1 Databehandleren skal sikre;


(A) at det nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsniveau vedligeholdes og opretholdes, samt at 
eventuelle ændringer i Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger relevante for 
Personoplysningerne logges og dokumenteres,


(B) at ændringer og vedligeholdelse af Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger så vidt muligt 
ikke påvirker den Dataansvarliges forretning, herunder men ikke begrænset til it-systemer, 
netværk, forbindelser og svartider,


(C) at Databehandlerens eventuelle testmiljøer er tilstrækkelig afgrænset og i øvrigt sikret mod 
uautoriseret adgang, 


(D) at Databehandlerens it-systemer og netværk er tilstrækkeligt sikret mod hacking og anden 
uautoriseret adgang, 


(E) at Databehandleren gennemfører kontroller for at opdage og forhindre svindel, malware mv., og


(F) at dennes interne operationelle sikkerhedsprocedurer og -manualer følges.


3. Fysisk sikkerhed


3.1 Databehandleren skal sikre sine fysiske lokaliteter, servere mv. mod uautoriseret adgang.


3.2 Databehandleren skal have interne sikkerhedsprocedurer der ved fjernelse, afhændelse eller genbrug af 
hardware sikrer, at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke kompromitteres.
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4. Backup


4.1 Databehandleren skal foretage backup af Personoplysningerne samt teknisk test af backup, i det 
omfang backup er en del af Kontrakten.


4.2 Såfremt det er en del af Kontrakten, vil Databehandleren herefter én gang i døgnet tage en backup af 
den Dataansvarliges oplysninger i journalsystemet.  Backup-overførslen skal være krypteret. Backup 
skal opbevares i et aflåst område i en anden bygning end hvor produktionsserveren fysisk er placeret. 
Backup gemmes i henhold til den i Kontrakten definerede periode. 


4.3 Databehandleren stiller en erklæring om backup og teknisk test af backup til rådighed for den 
Dataansvarlige. 


5. Adgang til Personoplysninger


5.1 Databehandleren skal sikre, at kun relevante medarbejdere har adgang til de behandlede 
Personoplysninger.


5.2 Databehandleren skal efter den Dataansvarliges anmodning på ethvert tidspunkt kunne afgive en 
erklæring om hvilke personer, som har haft adgang til Personoplysningerne på vegne af 
Databehandleren.


5.3 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren og får adgang 
til Personoplysningerne, kun behandler sådanne oplysninger efter den Dataansvarliges instruks, 
medmindre behandlingen er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen eller EØS-medlemsstaternes 
nationale lovgivning.


5.4 Databehandleren skal sikre, at enhver person, der udfører arbejde for Databehandleren og får adgang 
til Personoplysningerne har oparbejdet tilstrækkeligt kendskab til korrekt håndtering af 
personoplysninger, og at de pågældende medarbejdere er bekendt med de for Aftalen gældende 
sikkerhedskrav.


6. Logning


6.1 Databehandler foretager logning i overensstemmelse med lovgivningen og gældende 
branchestandarder.


6.2 Der skal foretages logning af alle afviste adgangsforsøg. Hvis der inden for en periode på 24 timer er 
registreret højst 5 på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme bruger, skal der blokeres for 
yderligere forsøg. Adgangen må først åbnes, når årsagen er klarlagt og dokumenteret. 
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6.3 Der skal foretages maskinel logning af alle anvendelser af personoplysninger. Loggen skal mindst 
indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de 
anvendte oplysninger vedrører eller det anvendte søgekriterium. 


6.4 Den Dataansvarlige kan på anmodning få de relevante logs udleveret fra Databehandleren.


6.5 Log opbevares i 6 måneder.


7. Samarbejde med myndigheder


7.1 Databehandleren samarbejder efter anmodning med Datatilsynet og eventuelle øvrige 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med udførelsen af sådanne tilsynsmyndigheders opgaver. 
Databehandleren er herunder berettiget til at give Datatilsynet adgang til alle personoplysninger og 
oplysninger, der er nødvendige for at varetage Datatilsynets opgaver.


7.2 Efter Databehandlerens valg træffer enten den Dataansvarlige eller Databehandleren de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre overholdelse af en afgørelse fra Datatilsynet. Eventuelle ændringer i forhold 
til sikkerhedsniveau gennemføres som en ændring i henhold til denne Aftale. Den Dataansvarlige 
underretter Datatilsynet om de foranstaltninger, der er truffet for at overholde afgørelsen.


7.3 Meddeler Datatilsynet Databehandleren påbud, skal Databehandleren efterkomme sådant påbud i 
overensstemmelse med den nærmere angivne måde og inden for den angivne frist.


8. Databehandlere, der har adgang til den Dataansvarliges IT-systemer og/eller den 
Dataansvarlige fysiske bygninger mv. 


8.1 Databehandlere, der har adgang til den Dataansvarliges IT-systemer og/eller fysiske bygninger, skal ud 
over sikkerhedskravene i dette bilag B, endvidere overholde de af dette punkt 5 omfattede 
sikkerhedskrav.


8.2 Databehandleren har tilladelse til at tilgå den Dataansvarliges netværk og IT-systemer i det omfang det 
er nødvendigt i henhold til Kontrakten. Dette sker via legale og sikkerhedsgodkendte værktøjer og 
kanaler, jf. bilag B. 
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