
 

 

 

 

 

BILAG 3.2 

FÆLLES DATAANSVARSAFTALE 
 

 

Denne fælles dataansvarsaftale ("Dataansvarsaftale") er indgået mellem Parterne i Samarbejdsafta-

len, og med de definitioner for Parterne, som anvendes i Samarbejdsaftalen. 

 

BAGGRUND OG INDLEDNING 

- Parterne har indgået en aftale om samarbejde (”Samarbejdsaftalen”), og som bilag til Sam-

arbejdsaftalen gælder hermed denne Dataansvarsaftale, som alle Parter er gjort bekendt med. 

- Parterne udgør alle dele af en fælles spejderforening, som af praktiske og historiske årsager 

er opdelt i lokale, regionale, landsdækkende og aktivitetsbaserede afdelinger. Medlemmer hos 

Parterne betragter langt hen ad vejen sig selv som medlemmer hos alle eller flere af Parterne, 

og betragter videre Parterne som en fælles administrator af deres Persondata.  

- Denne Dataansvarsaftale er udformet med henblik på, at Parterne kan efterleve kravene til 

fælles dataansvar i Databeskyttelsesforordningens artikel 26. I Dataansvarsaftalen fastlægges 

Parternes respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelses-

forordningen, navnlig hvad angår udøvelse af Medlemmets rettigheder og forpligtelsen til at 

fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 og 14.  

1 DEFINITIONER OG FORTOLKNING 

1.1 Listen nedenfor angiver definitionen af de oplistede begreber, der anvendes i Dataansvarsaf-

talen. Uanset, at en definition er angivet i ental, omfatter definitionen også flertal og omvendt. 

Henvisninger til afsnit og underafsnit er i Dataansvarsaftalen medmindre andet fremgår ud-

trykkeligt eller er åbenlyst ud fra konteksten.  

Behandling betyder enhver aktivitet eller række af aktiviteter som Persondata 

gøres til genstand for, hvad end aktiviteten sker med eller uden 

brug af automatisk behandling og kan omfatte overførelse af 

Persondata til ethvert land inden for EU og inden for Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde såvel som lande, der 

anses for at have et tilsvarende beskyttelsesniveau. 

Dataansvarlig betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, 

institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre 

afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages 

Behandling af Personoplysninger. 

Databehandler betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, 

institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger 

på den Dataansvarliges vegne. 

Databeskyttelses-

forordningen 

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 og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
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Datasubjekt betyder den fysiske person, hvis Persondata bliver Behandlet, i 

denne Dataansvarsaftale medlemmerne hos Parterne 

(”Medlemmerne”). 

Gældende Ret betyder enhver af følgende reguleringer i det omfang de er 

anvendelige overfor en Part: enhver vedtægt, forordning, 

lovgivning, primær eller sekundær regulering, inklusiv gældende 

dansk ret, for tiden Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende 

bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) samt 

Databeskyttelsesforordning, for tiden 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 

mv. (databeskyttelsesforordningen), enhver bindende 

retsafgørelse eller dom, enhver anvendelig branchesædvane, 

politik eller standard, der kan håndhæves ved lov samt 

anvendelige anvisninger, politikker, krav, regler eller ordrer, som 

er udstedt af en myndighed. 

Medlemssystemet betyder det fælles medlemsadministrationssystem som Parterne 

benytter, og som leveres af Spejdernes Medlemsservice I/S. 

Persondata betyder enhver form for information om en identificeret eller 

identificerbar fysisk person (Datasubjektet); ved identificerbar 

fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte 

kan identificeres, navnlig ved en identifikator som defineret i 

Persondataforordningen, og som er indsamlet af den 

Dataansvarlige, Databehandleren eller af en hvilken som helst af 

disses virksomheders filialer, repræsentanter eller lignende. 

Særlige kategorier af 

Persondata 

betyder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, 

religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt 

tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller 

oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle 

orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt 

biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere 

en fysisk person (følsomme oplysninger). 

Sikkerhedsbrud betyder et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig 

tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller 

adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller 

på anden måde behandlet.  

Tredjelande betyder ethvert land uden for anvendelsesområdet for 

Databeskyttelsesforordningen i Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS), med undtagelse af godkendte lande 

som Europa Kommissionen fra tid til anden vurderer har en 

tilstrækkelig beskyttelse af Persondata. 
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Underdatabehandler betyder en underleverandør, der er udpeget af Databehandleren til 

at behandle Persondata på vegne af den Dataansvarlige under 

instruktion af Databehandleren. 

Ydelser betyder de Ydelser som Databehandleren skal levere til den 

Dataansvarlige, eller som Underdatabehandleren skal levere til 

Databehandleren i henhold til aftale mellem Parterne. 

 

1.2 Bilagene til Dataansvarsaftalen udgør en integreret del af Dataansvarsaftalen og skal tillægges 

retskraft herefter, og enhver reference til Dataansvarsaftalen omfatter bilagene.  

1.3 En reference til ”på skrift” eller ”skriftlig” betyder e-mail.  

1.4 Overskrifterne i Dataansvarsaftalen er indsat for overskuelighedens skyld og til brug for refe-

rencer. Overskrifterne skal ikke påvirke betydningen eller fortolkningen af Dataansvarsaftalen. 

2 FÆLLES DATAANSVAR 

2.1 Denne Dataansvarsaftale fastsætter ansvarsfordelingen mellem Parterne i forbindelse med 

Parternes behandling af medlemsdata om Medlemmerne i Medlemssystemet, ligesom Dataan-

svarsaftalen fastlægger Parternes respektive roller og forhold til Medlemmerne.  

 

2.2 Parterne har på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 26 vurderet, at der forelig-

ger et fælles dataansvar, når Parterne i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemid-

lerne til Behandling. Det er på denne baggrund, at Parterne indgår denne Dataansvarsaftale.  

 

2.3 Ved vurderingen af, at der foreligger et fælles dataansvar for arbejdet med oplysningerne i 

Medlemssystemet, er Parterne enige om, at følgende forhold er afgørende: 

 

2.3.1 Medlemmerne hos hver Part har en subjektiv konkret opfattelse af, at de er medlem-

mer hos alle Parterne, hvilket i langt hovedparten af tilfældene er korrekt. 

 

2.3.2 Medlemmer har en konkret subjektiv forventning om og opfattelse af, at medlemskab 

hos en Part i størstedelen af alle tilfælde behandles som et samlet medlemskab, hvor 

Parterne gennem Medlemssystemet forventes at have alle oplysninger om Medlem-

merne tilgængelige. 

 

2.3.3 Medlemmerne skifter ofte medlemskab mellem Parterne som følge af flytninger, alder 

og aktivitetsniveau, ligesom Medlemmerne oftest deltager i aktiviteter hos flere af 

Parterne på samme tid. Medlemmerne har en berettiget forventning om, at Parterne 

samarbejder om deres medlemsdata, at deres medlemskab følger dem fra Part til 

Part med den historik, der er knyttet hertil, og at Parterne i fællesskab sikrer dette 

samarbejde. 

 

2.3.4 Parterne ønsker at yde medlemmerne den service, at Parterne kan bistå og servicere 

Medlemmet ift. Medlemmets medlemskab, deltagelse i aktiviteter på kryds og tværs 

af Parterne og andre sædvanlige medlemsrelaterede ydelser.  
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2.4 Medlemmerne kan, uanset Parternes samarbejde og denne Dataansvarsaftale udøve deres 

rettigheder i medfør af Databeskyttelsesforordningen med hensyn til og over for den enkelte 

Dataansvarlige. 

3 OVERORDNET ANSVARSFORDELING 

3.1 Parterne er enige om, at deres overordnede ansvar i relation til Medlemmernes Persondata 

fordeles som følger: 

3.1.1 Enhederne er overordnet ansvarlig for at sikre, at Medlemmerne ved tegning af Med-

lemskab lokalt informeres om, hvordan deres Persondata Behandles, ligesom Enhe-

derne er ansvarlige for at sikre, at Medlemssystemet løbende holdes opdateret med 

de informationer, som Medlemmerne giver til de Dataansvarlige Enheder og de Per-

sondata, som indsamles om Medlemmer som følge af Medlemmets aktiviteter.  

3.1.2 Korpset er overordnet ansvarlig for at sikre, at Medlemmerne ved tegning af Med-

lemskab centralt hos Korpset informeres om, hvordan deres Persondata Behandles, 

ligesom Korpset er ansvarlig for at sikre, at Medlemssystem løbende holdes opdateret 

med de informationer, som Medlemmerne giver til Korpset og de Persondata, som 

indsamles om Medlemmer som følge af Medlemmets aktiviteter. Derudover er Korp-

set ansvarlig for at sikre driftsaftale om drift og vedligehold af Medlemssystemet med 

leverandører enten direkte eller indirekte, sådan at Korpset sikrer en høj grad af 

sikkerhed. Derudover er Korpset ansvarlig for at indgå aftaler med frivillige om over-

holdelse af alle politikker, processer, regler og reguleringer, sådan at Korpset sikrer 

en høj grad af fortrolighed og sikkerhed.  

3.1.3 Korpset er ansvarlig for at levere et sikkert miljø til brug for hjemmesider og under-

sider til Enhederne, og at sikre aftaler med leverandører om overholdelse af alle po-

litikker, processer, regler og reguleringer, sådan at Korpset sikrer en høj grad af 

sikkerhed. 

4 PRINCIPPER OG BEHANDLINGSHJEMMEL 

4.1 Parterne er individuelt ansvarlige for, såfremt et Medlem melder sig ind hos Parten at sikre, at 

der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for alle Parter, idet Parterne så vidt muligt i 

fællesskab sikrer indhentelse af fælles samtykke hos Medlemmerne.   

 

4.2 Parterne er hver især ansvarlige for at overholde principperne for Behandling af Persondata, i 

det omfang at reglerne finder anvendelse på den pågældendes ansvarsområder ifølge denne 

Dataansvarsaftale.  

5 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER 

5.1 Parterne er hver for sig ansvarlige for sikringen af Medlemmernes rettigheder gennem iagtta-

gelse af nedenstående regler i databeskyttelsesforordningen: 

a. Oplysningspligt ved indsamling af Persondata hos Medlemmerne, 
 

b. Oplysningspligt, hvis Persondata ikke er indsamlet hos Medlemmerne 
 

c. Medlemmernes indsigtsret 
 

d. Retten til berigtigelse og sletning 
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e. Retten til begrænsning af Behandling 

 
f. Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af Persondata eller be-

grænsning af Behandling 
 

g. Retten til dataportabilitet og 
 

h. Retten til indsigelse 

 

5.2 Såfremt en Part modtager en anmodning eller henvendelse fra et Medlem vedrørende forhold, 

der er omfattet af en anden Parts ansvar, jf. ovenstående, skal Parten sende anmodningen pr. 

e-mail til besvarelse hos den ansvarlige Part snarest muligt og senest inden for en uge.  

 

5.3 Parterne er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at det er relevant og nødvendigt for, 

at Parterne kan efterleve forpligtelserne over for Medlemmerne. 

5.4 Korpset er særligt forpligtet til at iagttage sit ansvar med at bistå Enhederne, når der kommer 

forespørgsler fra Medlemmer, som vedrører Medlemssystemet og de tekniske og organisato-

riske sikkerhedsforanstaltninger, der er opsat og aftalt i forbindelse med brugen af Medlems-

systemet og forskellige underleverandører, der har rolle af databehandlere eller frivillige hos 

Korpset.  

6 BEHANDLINGSSIKKERHED OG DOKUMENTATION 

6.1 Parterne er ansvarlige for, under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, om-

fang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske 

personers rettigheder og frihedsrettigheder, at gennemføre passende tekniske og organisato-

riske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at Behandling er i over-

ensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Foranstaltningerne skal revideres og ajour-

føres løbende. Parterne er enige om, at foranstaltninger bør indeholde procedurer for håndte-

ring af sikkerhedsbrister, anmodninger om indsigt eller opfyldelse af oplysningspligten. 

 

6.2 Parternes foranstaltninger skal, hvis det står i rimeligt forhold til behandlingsaktiviteterne, 

omfatte implementeringen af passende databeskyttelsespolitikker. 

 

6.3 Korpset er ansvarlig for iagttagelse af reglen om databeskyttelse gennem design og databe-

skyttelse gennem standardindstillinger.  

 

6.4 Parterne er hver især ansvarlige for at iagttage kravet om behandlingssikkerhed, sådan at 

Parterne, 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 gen-

nemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsni-

veau, der passer til kendte risici. Herefter skal foretages en risikovurdering, der kan dokumen-

teres, og gennemføres foranstaltninger for at begrænse de identificerede risici.  

 

7 ANVENDELSE AF DATABEHANDLERE OG UNDERDATABEHANDLERE 

7.1 Parterne er berettigede til at benytte Databehandlere i forbindelse med den fælles Behandling. 

Ved anvendelse af Databehandlere eller Underdatabehandlere, skal den Dataansvarlige sikre, 

at samtlige Databehandlere og Underdatabehandlere skriftligt forpligter sig til at Behandle 
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Persondata som beskrevet i denne Dataansvarsaftale og i Databeskyttelsesforordningen, hvil-

ket blandt andet betyder at Databehandlere og Underdatabehandlere på forespørgsel fra den 

Dataansvarlige skal give de nødvendige oplysninger for at den Dataansvarlige kan afgøre, om 

der er foretaget de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herun-

der procedurer omkring inspektion, procedure for at gennemføre ændringer og tilføjelser, bort-

skaffelse eller beskyttelse af Persondata samt oplysninger vedrørende gennemførte ændringer 

som følge af berettigede indsigelser. 

  

7.2 Parterne skal efter anmodning gøres bekendt med, om oplysningerne behandles af Databe-

handlere og eventuelt Underdatabehandlere hos de andre Parter.  

8 FORTEGNELSE  

8.1 Parterne er hver især ansvarlige for at iagttage kravet om fortegnelser over behandlingsakti-

viteter. Kravet indebærer, at Parterne udarbejder en fortegnelse over den Behandling, som 

Parterne er fælles Dataansvarlige for og deler fortegnelserne med hinanden. 

 

9 ANMELDELSE AF BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN 

9.1 I tilfælde af et Sikkerhedsbrud er Parterne hver især forpligtet til at overholde reglerne om 

anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden samt evt. orienterings-

pligt til Medlemmer.  

10 KOSEKVENSANALYSER 

10.1 Korpset er ansvarlig for iagttagelsen af kravet om konsekvensanalyse vedrørende databeskyt-

telse ved indførelse af et nyt Medlemssystem. Dette indebærer, at Korpset hvis en type be-

handling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammen-

hæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, forud for Behandlingen foretager en analyse af de påtænkte behandlings-

aktiviteters konsekvenser for beskyttelse af Persondata.  

 

10.2 Korpset er ligeledes forpligtet til at iagttage kravet om forudgående høring af tilsynsmyndig-

heden, når dette er aktuelt.  

 

11 OVERFØRSEL AF PERSONDATA TIL TREDJELANDE ELLER INTERNATIONALE ORGANI-

SATIONER 

11.1 Parterne kan træffe afgørelse om, at der kan ske overførsel af Persondata til Tredjelande eller 

internationale organisationer, og at iagttage kravene i databeskyttelsesforordningens, såfremt 

der sker overførsel af Persondata til Tredjelande eller internationale organisationer.  

 

12 KLAGER 

12.1 Parterne er hver især ansvarlige for behandlingen af eventuelle klager fra Medlemmerne, hvis 

klagerne omhandler overtrædelse af bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, for hvilke 

en Part efter denne aftale er ansvarlig.  

  

12.2 Hvis én af Parterne modtager en klage, som rettelig bør behandles af den anden Part, sendes 

klagen til den anden Part snarest muligt og senest inden for en uge.  
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12.3 Hvis én af Parterne modtager en klage, hvor en del af klagen rettelig bør behandles af den 

anden Part, sendes denne del til besvarelse hos denne Part snarest muligt og senest inden for 

en uge.  

 

12.4 Medlemmet skal, i forbindelse med en Parts oversendelse af en klage eller en del heraf til den 

anden Part, oplyses om det væsentligste indhold af denne Dataansvarsaftale.   

13 ORIENTERING AF DEN ANDEN PART 

13.1 Parterne orienterer hinanden om væsentlige forhold, der har betydning for den fælles Behand-

ling og Dataansvarsaftalen. 

 

14 LOVPLIGTIG VIDEREGIVELSE  

14.1 Medmindre andet er påkrævet i henhold til Gældende Ret, skal en Part straks underrette den 

anden Part om alle retslige, administrative eller voldgiftsretlige kendelser fra et forvaltnings- 

eller administrationsorgan eller fra en offentlig myndighed som denne Part modtager, og som 

vedrører den Persondata som den anden Part Behandler.  

Hvis en Part anmoder herom, skal den anden Part give de oplysninger, som denne har i sin 

besiddelse, som kan opfylde tredjepartens påkrav samt enhver rimelig efterspurgt assistance 

for, at denne Part kan imødekomme et lignende påkrav inden for rimelig tid.   

15 LOVVALG OG VÆRNETING 

15.1 Denne Dataansvarsaftale og enhver retlig tvist, der opstår i forbindelse med Dataansvarsafta-

len (inklusiv tvister eller krav, der opstår uden for kontrakt) er underlagt dansk ret undtaget 

CISG og de international privatretlige regler.  

15.2 Parterne er enige om, at Københavns Byret udgør værneting for enhver tvist eller krav, der 

opstår i forbindelse med denne Dataansvarsaftale eller indgåelse af samme (herunder ikke-

kontraktretlige tvister eller krav). 

16 IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR 

16.1 Denne Dataansvarsaftale træder i kraft ved Parternes underskrift af Samarbejdsaftalen. 

 

16.2 Aftalen er gældende, så længe de omhandlede oplysninger behandles, eller indtil aftalen aflø-

ses af en ny aftale, som fastsætter ansvarsfordelingen i forbindelse med Behandlingen. 

 

 


