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Ændringer fra version 1.0 til 2.0 af skabelon for databehandleraftaler 

mellem kommuner og it-leverandører 
 

I dette dokument kan du få overblik over hvilke tilpasninger, der er sket i KL og KOMBITs skabelon for 

databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører, version 2.0. I forbindelse med tilpasningen er 

der blevet fjernet bestemmelser, som ikke længere er gældende, da de omhandler tidligere lovgivning. Det 

betyder, at der er sket mindre ændringer i nummeringen af punkter i skabelonens version 2.0. I det 

følgende anvendes nummereringen i version 2.0, men i de få tilfælde, hvor et punkt er blevet fjernet fra 

skabelonen eller lagt sammen med et andet punkt, anvendes nummereringen fra version 1.0 og numrene 

er skrevet med rødt. 

Ændringer fordi Databeskyttelsesforordningen finder anvendelse pr. 25. maj 2018 
• Fjernet henvisninger til tidligere lovgivning: 1.1, 1.2, 4.4, bilag 1, bilag 3 

• Fjernet ”fra 25. maj 2018”: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4, 6.2, 7.1, 9.2, bilag 3 

• Fjernet bestemmelser: 1.1 (i), 1.1 (ii), 4.9, 7.1, 8.3 

• Tekst om Databeskyttelsesforordningen flyttet til punkt 1.1: 1.2 

• Henvisninger til punkter ændret/fjernet grundet ændret nummerering: 3.2, 4.1, 6.2, 7.2, 7.6, 11.2 

• Fjernet henvisninger til kommentarnotat: 1.2 

• ”Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold” ændret til ”Oplysninger om straffedomme 

og lovovertrædelser”: bilag 3 

• ”Strafbare forhold” ændret til ”Straffedomme” og ”Lovovertrædelser”: bilag 3 

• Henvisning til artikel i Databeskyttelsesforordningen ændret fra ”6 og 9” til ”10”: bilag 3 

Ændringer for at gøre teksten mere genkendelig i forhold til forordningen 
• ”Saglig” ændret til ”legitim”: 3.1 

• Ordet ”dokumenteret” tilføjet: 4.2 

• ”Sikkerhedsbrud” ændret til ”brud på persondatasikkerheden”: 4.3, 4.5, 7.5, 7.6, bilag 1 

• Indsat henvisning til artikel i forordningen: 4.6 

• Indsat tekst fra forordningen: 6.1, 6.2, 8.1, 12.2 

• Indsat mulighed for at vælge formuleringen ”uden unødig forsinkelse”: 7.5 

• ”Hvad der kan lade sig gøre rent teknisk” ændret til ”Det aktuelle tekniske niveau”: bilag 1 

• ”Racemæssig eller etnisk baggrund” ændret til ”Race eller etnisk oprindelse”: bilag 3 

• ”Fagforeningsmæssige” ændret til ”Fagforeningsmæssigt”: bilag 3 

• Tilføjet ”Genetiske data” og ”Biometriske data”: bilag 3 

• ”Helbredsforhold” ændret til ”Helbredsoplysninger”: bilag 3 

• Tilføjet ”En fysisk persons” og ”eller seksuelle orientering”: bilag 3 

Ændringer grundet supplerende national lovgivning 
• Indsat henvisning til Databeskyttelsesloven: 3.2, bilag 3 (CPR-numre) 

Ændringer grundet eksempler på formuleringer fra Datatilsynets skabelon 
• Tilføjet mulighed for at angive type/typerne af personoplysninger: bilag 3 

• Indsat henvisninger til kommentarnotat: bilag 1, bilag 3 

• Indsat mulighed for henvisning til Hovedaftalen eller beskrivelse af formål: bilag 3 
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Sproglige ændringer og præciseringer 
• Fortegnelser skrevet i flertal: 4.3 

• ”det tilfælde, hvor personoplysningerne tilbageleveres til Kommunen” ændret til ”begge 

tilfælde”: 12.2 

• Indsat plads til at skrive navn og titel ved underskrift  

• Indsat ”Leverandøren gennemfører følgende sikkerhedsforanstaltninger”: bilag 1 

• Indsat ”om” efter ”Følsomme personoplysninger”: bilag 3 


