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E. S..1.1.1.2.1.3.1.4.Fælles dataansvar på Hil-områdetDer er mellem de dataansvarlige enighed om, at der l forbindelse medudøvelsen af arbejdsopgaver og behandling af personoplysninger på HR-området foreligger et fælles dataansvar mellem Udlændinge- og Integra-tionsministeriets departement, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for In-ternational Rekruttering og Integration, når der behandles personoplys-ninger på HR-området.Efter databeskyttelsesforordningens art. 26 foreligger der fælles dataan-svar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålenemed og hlælpemidleme til behandlingen. At der er fælles dataansvar mel-lem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og de øvrigedataansvarllge er begrundet med, at der udføres en fælles sagsbehandlingtil varetagelsen af samme formål på HR-området. Der er således et fællesformål med behandlingen af personoplysnlngerne og en høj grad af sam-arbejde I den daglige opgaveløsning, på trods af, at det primært er Kon-cern HR, der i praksis bestemmer hjælpemidlerne og varetager behand-lingen af personoplysninger på HR-området.Når der er tale om fælles dataansvar, skal de fælles dataansvarllge på engennemsigtig måde fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse afforpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordningen, navnlig hvadangår udøvelsen af den reglstreredes rettigheder og deres respektive for-pligtelser til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet I artikel 13 og14, ved hjælp af en ordning imellem dem.Ordningen skal efter databeskyttelseslovens art. 26, stk. 2, på behørig vlsafspejle de fælles dataansvarllges respektive roller og forhold til de regl-strerede. Det væsentligste indhold af ordningen skal ligeledes gøres tli-gængellgt for de registrerede. Den registrerede kan dog - uanset ordnin-gens udformning - udøve sine rettigheder i medfør af databeskyttelses-forordningen med hensyn til og over for den enkelte dataansvarlige.Den "interne" ansvarsfordeling i aftalen om fælles dataansvar er ikke tilhindrer for, at tllsynsmyndigheden, her Datatilsynet, kan udøve slne befø-jelser overfor alle de dataansvarlige.I denne aftale fastlægges de dataansvarliges respektive ansvar for over-holdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordnlngen,navnlig hvad angår udøvelsen af den registreredes rettigheder og forplig-telsen til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet l artikel 13 og14. Denne aftale fastsætter således ansvarsfordelingen i forhold til detfæ es dataansvar i forbindelse med behandling af personoplysninger i re-lation til opgavevaretagelsen på Hil-området, hvilket omfatter følgende;



E. :s1.5.2.1.2.2.2.3.2.4.- Rekruttering og Introduktion af nye medarbejdere- Personaleadministration og rådgivning- Administration af løn, tidsregistrering, data samt brugeradministra-tion- Organisation og udviklingDet nærmere indhold af opgaverne på HR-området og ansvarsfordelingeniforhold tll ovenstående punkter er uddybet i bilag 1, hvoraf det også ty-deligt fremgår, at de dataansvarlige har et fælles formål med behandlin-gen af personopiysningerne, da alle de dataansvarlige behandler person-oplysningeme med det formål at rekruttere og administrere alle forholdunder og efteren medarbejders ansættelse. Bilag 1 vil fremover, efterunderskrivelsen af aftalen om fælles dataansvar, udgøres af det til enhvertid gældende servicekatalog.Regulering af de dataansvarliges interne ansvarsfordeling i forhold til atiagttage reglerne idatabeskytteIsesforordningen for opgaverne på HR-området er nærmere reguleret i nærværende aftales bilag 2.Denne aftale supplerer tillæg tll samarbejdsrammen af 9. november 2015,23. februar 2016 og 25. maj 2018 om fælles dataansvar på HR-området.Overordnet ansvarsfordelingDen overordnende ansvarsfordeling af de opgaver og ydelser, der skal le-veres på HR-området, er fastlagt i samarbejdsmmmen af 9. november2015, 23. febmar 2016 og 25. ma] 2018 inkl. servicekatalog, samt den tilenhver tid gældende regnskabsinstruks med bilag.Såfremt de dataansvarlige pålægges udgifter efter denne aftale, sker for-deling af udgifterne efter den gældende fordellngsnøgle, der enten om-fatter 1/3 til hver af de dataansvarlige eller en forholdsmæssig andel efterantal medarbejder. koncern HR foretager en konkret vurdering af, hvor-dan udgifterne skal fordeles alt efter udgiftens karakter.Den primære udførelse af opgaver på HR-området foretages I praksis afKoncern HR i fT-systemer med en adgangsbegrænsning, som primært kunKoncem HR har adgang til. De øvrige dataansvarlige har som udgangs-punkt ikke samme adgangsrettigheder til lT-systemerne som Koncern HR,hvorfor de som udgangspunkt ikke har adgang til eller kontrol over de re-gistrerede oplysninger i disse systemer i den daglige sagsbehandling. Derfinder dog behandling af personoplysninger sted hos alle de dataansvarli-ge, bl.a. i forbindelse med rekrutteringer, Iedelsesinformation og alminde-lig personaleiedelse.Hvor andet ikke fremgår af aftalen om fælles dataansvar og tilhørende bi-lag, er Koncern HR bemyndiget til at træffe afgørelser og beslutninger,



r.. S..2.5.2.6.2.7.3.1.3.2.4.1.herunder indgå aftaler på HR-området på vegne af de dataansvarlige.Koncern HR's afgørelse og beslutninger skal ske i overensstemmelse medden til enhver tid gældende regnskabsinstruks.Opgaven omkring passende tekniske og organisatoriske tilpasninger for atsikre et sikkerhedsniveau, der passer til risiclene for behandlingen i deelektroniske systemer, ligger hos Udlændinge- og Integrationsministerietsdepartement v/Koncern IT.Alle de dataansvarlige er ansvarlige for den behandling af personoplys-ninger, som ñnder sted hos den enkelte i forbindelse med anvendelsen afde forskellige IT-systemer, herunder korrekt registrering, indsamling, op-bevaring og sletning af personoplysninger.Alle de dataansvarlige er ansvarlige for at overholde de persondataretligeforpligtelser og de til enhver tid gældende koncernfæiles retningslinjer påHil-området.Principper og behandlingshjemmelUdlændinge- og integrationsministeriets departement v/Koncern HR eransvarlig for, at der er hiemmei til behandling af de personoplysninger,der registreres og behandles af Koncern HR i IT-systemerne på HR-området.De dataansvarlige er selv ansvarlige for at anvende den rette hjemmel tilbehandling af personoplysninger, som registreres og behandles i IT-systemerne på Hit-omrâdet. De dataansvarlige er ansvarlige for at kunnedokumentere en gyldig behandllngshjemmei af personoplysninger på HRområdet. De dataansvarlige er ansvarlige for at overholde princippernefor behandling af personoplysninger på Hil-området.De registreredes rettighederDe dataansvarlige er ansvarlige for sikringen af de registreredes rettigheder gennem iagttagelse af nedenstående regler i databeskyttelsesforordningen:- oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede,- oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede,- Den registreredes indsigtsret, jf. nærmere pkt. 4.2.,- Ret til berigtigelse,- Ret til sletning (retten til at blive glemt),- Ret til begrænsning af behandling,



nx/s 80-55.4.2.4.3.5.1.5.2.6.1.6.2.6.3.- Underretningspllgt l forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysnlnger eller begrænsning af behandling, og- Ret til indsigelse mod en behandlingEn dataansvarlig er selv ansvarlig for at håndtere og besvare en anmod-ning, der er omfattet af pkt. 4.1, fra en registreret. Det gælder også ind-sigtsanmodninger. En dataansvarlig er forpligtet til at behandle en an-modning i overensstemmelse med de koncernfælles retningslinjer på HR-området og evt. lokalt vedtaget databeskyttelsesprocedure.De dataansvarlige bistår hinanden l det omfang, det er relevant og nød-vendigt for, at en dataansvarlig kan efterleve sine forpligtelser over for deregistrerede.KontrolforanstaltningerDe dataansvarlige er selv ansvarlige for at fastlægge retningslinjer for an-vendelse af kontrolforanstaltninger i forbindelse med håndtering og ad-gang til personoplysninger for at sikre, at reglerne i databeskyttelsesfor-ordningen og databeskyttelsesloven overholdes.De dataansvarlige bistår hinanden, i det omfang det er relevant og nød-vendigt for, at den dataansvarlige kan udføre en kontrolforanstaltning.Behandlingsslkkerhed og dokumentation for overholdelse af databe-skyttelsesforordningenAlle de dataansvarlige er ansvarlige for- under hensyntagen til den på-gældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samtrisiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers ret-tigheder og frihedsrettigheder - at gennemføre passende tekniske og or-ganisatoriske fcranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvi-se, at behandling er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordnin-gen. Foranstaltningeme skal om nødvendigt revideres og ajourføres, jf.databeskyttelsesforordningens art. 24.Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for at iagttage reglen om databe-skyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstilling idatabeskyttelsesforordningens art. 25, jf. clrkulæreskrivelse om fælles da-taansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fælles offentlige systemerpkt. 5.3.Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for at iagttage kravet I databeskyt-telsesforordningens art. 32 om behandlingsslkkerhed og sikre et passendesikkerhedsniveau, jf. cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørendeModerniseringsstyrelsens fælles offentlige systemer pkt. 8.1.



7.6.4.6.5.6.6.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.Alle de dataansvarlige er forpligtet til at gennemføre relevante sikker-hedsforanstaltninger, der knytter sig til de dataansvarliges anvendelse afde fælles offentlige systemer, jf. clrkulæreskrlvelse om fælles dataansvarvedrørende Moderniseringsstyrelsens fælles offentlige systemer pkt. 8.2.De dataansvarlige er forpligtet til at følge de koncernfælles vedtagne ret-nlngslinjer på HR-området og er forpligtet til lokalt at udarbejde procedu-rer for håndtering af brud på persondataslkkerheden, anmodninger omindsigt og opfyldelsen af opiysningspligten.Koncern HR varetager i praksis opfyldelse af oplysningspligten på HR-området inden for af de koncernfælles retningslinjer på HR-området påvegne af de dataansvarlige. De dataansvarlige iøvrigt er selv ansvarligefor opfyldelse af oplysningspligten ved behandling af personoplysninger,der ligger ud over dette.Anvendelse af databehandlere og underdatabehandlereUdlændinge- og Integrationsministeriets departement v/Koncern HR erberettiget til at anvende databehandlere og/eller eventuelle underdata-behandlere i ilknytning til den fælles behandling af personoplysninger påHR›området.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/Koncern HR erbemyndiget til på vegne af de dataansvarlige at indgå databehandlerafta-ler og aftale om tilhørende tilsyn i tilknytning til den fælles behandling afpersonoplysninger på Hil-området.Forud for indgåelse af en databehandleraftale eller aftale om tilsyn vil Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/Koncern HR sendedatabehandleraftalen til orientering eller kommenterlng hos de dataan-svarlige alt efter indhold.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/Koncern HRfremsender den endelige underskrevne databehandleraftale eller resultataf tilsyn på HR-området til orientering til de dataansvarlige.Ved eventuel anvendelse af databehandlere og/eller underdatabehandlere skal kravene i databeskyttelsesforordningens art. 28 efterleves:- Alene at anvende databehandlere, der kan stille de fornødne garantier for, at de gennemfører de passende tekniske og organisatoriskeforanstaltninger og stiller det til rådighed på en sådan måde, at be-handlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og sikrerbeskyttelse af de registreredes rettigheder,- At sikre, at der foreligger en gyldig databehandleraftale mellem myndigheden og databehandleren, ogma.. abc



am »os10.8.1.8.2.9.1.9.2.9.3.At sikre, at der foreligger en gyldig underdatabehandleraftale mellemdatabehandleren og eventuelle underdatabehandlere.FortegnelseDe dataansvarlige skal føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteterunder deres ansvar på HR-området, hvilket omfatter administration og -rekruttering, personaleadministration og service og administration af-løn-, tids-og brugeradminlstration. Udlændinge- og integrationsministe-riets departement v. Koncern HR varetager i praksis denne opgave påvegne af de dataansvarlige.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/ Koncern HR kanorientere de øvrige dataansvarlige om indholdet af ovennævnte forteg-nelse efter anmodning.Anmeldelse af brud på persondataslkkerheden til tllsynsmyndlghedenDe dataansvarlige er ansvarlige for efterlevelsen af databeskytteisesfor-ordningens an. 33 om anmeldelse af brud på persondataslkkerheden påHR-området til datatilsynet.Såfremt en dataansvarlig begår et brud på persondatasikkerheden. er dendataansvarlige selv ansvarlig for at anmelde persondatabruddet til Data-tilsynet, såfremt den dataansvarlige vurderer, at persondatabruddet skalanmeldes. En dataansvarlig er forpligtet til at anmelde et persondatabrudioverensstemmelse med de koncemfælles retningslinjer på HR-områdetog evt. lokalt vedtaget retningslinjer.Såfremt et databrud ikke entydigt kan antages at være forekommer hosén dataansvarlig, skal der foranstaltes en fælles anmeldelse af brud påpersondatasikkerheden til tilsynsmyndighedenunderretning af brud på persondataslkkerheden til den registrerede10.1.De dataansvarlige er ansvarlige for efterlevelsen af databeskyttelsesfor-ordningens art. 34 vedrørende underretning om brud på persondatasik-kerheden til den registrerede.10.2.Såfremt en dataansvarlig begår et brud på persondatasikkerheden på HR-området, er den dataansvarlige selv ansvarlig for underrette den registrerede om persondatabruddet, såfremt den dataansvarlige vurderer, at denregistrerede skal underrettes. En dataansvarlig er forpligtet til at oriente-re den registrerede i overensstemmelse med koncemfælles retningslinjerpå HR-området.



10.3.Såfremt et databrud ikke entydigt kan antages at være forekommet hos11.én dataansvarllg, skal der foranstaltes en fælles orientering af den regl-strerede.Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring11.1. Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ansvarlig foriagttagelsen af kravet i databeskyttelsesforordningens art. 35 om konse-kvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Dette indebærer, at Udlæn-dinge- og Integrationsministeriet- hvis en type behandling, navnlig vedbrug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammen-hæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske perso-ners rettigheder og frihedsrettigheder- forud for behandlingen foretageren analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for be-skyttelse af personoplysninger.11.2. Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ligeledes for-12.pligtet til at iagttage kravet i databeskytteisesforordningens art. 36 omforudgående høring af tilsynsmyndigheden, her Datatilsynet, når dette eraktuelt.11.3.Modernlserlngsstyrelsen varetager i praksis opfyldelse af art. 35 og 36 afde fælles offentlige systemer på vegne af Udlændinge- og Integrationsmi-nisteriets departement, jf. clrkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrø-rende Modemiseringsstyrelsens fælles offentlige systemer pkt. 11.Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale or-ganlsationer12.1.En dataansvarlig kan træffe afgørelse om, at der kan ske overførsel afmedarbejders personoplysninger på Hit-området til tredjelande eller in-ternationale organisationer i forblndelse med ansættelse til internationale stillinger.12.2.Såfremt en dataansvarlig træffer afgørelse om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, if. pkt. 12.1, erden dataansva e ansvarlig for at iagttage kravene l databeskyttelses-forordningen ka el V. Den dataansvarlige skal iagttage kravene idatabeskyttelsesforordningens kapitel V, inden personoplysningerne overføres.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/ Koncern HR kanbistå den dataansvarlige i det omfang, det er relevant og nødvendigt for,at den dataansvarlige kan overholde sine forpligtelser efter databeskyt-telsesforordningen kapitel V.ma« E5



13. Tilsyn og kontrol13.1. Der er mellem de dataansvarlige enighed om, at de dataansvarlige ikkefører tilsyn og kontrol med hinanden for så vidt angår det koncernfællesHil-område.13.2. De dataansvarlige er selv ansvarlige for at føre tilsyn og kontrol med, omderes medarbejdere overholder reglerne l denne aftale og de koncemfæl-les retningslinjer på Hit-området om behandling af personoplysninger.14. Klager14.1. De dataansvarlige er hver især ansvarlige for behandling af evt. klager fraregistrerede, hvls klagerne omhandler overtrædelser af bestemmelseridatabeskyttelsesforordningen, for hvilke den dataansvarlige efter denneaftale er ansvarlig.14.2.Den registrerede skal, i forbindelse med den dataansvarliges oversendelseaf en klage eller en del heraf til den anden dataansvarlig, oplyses om detvæsentligste indhold af denne aftale.14.3.De dataansvarlige bistår hinanden i det omfang, det er relevant og nød-vendigt for, at den dataansvarlige kan behandle en klage fra den registre-rede.15. Dataansvarliges orientering af hinanden15.1. De dataansvarlige orienterer hinanden om væsentlige forhold, der harbetydning for den fælles behandling af denne aftale.16. Revision16.1. Aftalen og tilhørende bilag tages op til revision løbende og seneste hvertandet år efter aftalen er indgået.17. Opsigelse17.1.Denne aftale kan opsiges af hver af de dataansvarlige med 6 månedersvarsel.17.2.En dataansvarlig vil ikke længere være omfattet af denne aftale, såfremten dataansvarlig ved en ressortcmlægning flyttes til et andet ministeriumeller nedlægges.18. Bilagminobo



19. ikrafttræden og ophør19.1. Denne aftale træder l kraft ved de dataansvarliges underskrift heraf.19.2. Aftalen er gældende, så længe de omhandlede oplysninger behandles, el-ler Indtil aftalen afløses af en ny aftale, som fastsætter ansvarsfordelingeni forbindelse med behandlingen.19.3. UnderskriftPå vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriets departementNavn:Stilling:Dato:  2. - æPå vegne af UdlændlngestyrelsenNavn:  Æ 74- ÅM/lhStill ;fB/MLA <,\Dato: /ázz Å? 7På vegne af Styrelsen for Internat ona Rekruttering og ntegrationDato: 1t! t 2.,18.1. Bilag 1: Kortlægning af persondataansvaret for den enkelte opgavetypepå HR-området18.2. Bilag 2: Intern ansvarsfordeling om behandling af personoplysninger påHR-omrâdet.man HQ »c



Tillæg til aftalen om fælles dataansvar på Hit-området1. FormålDette tillæg supplerer aftalen om fælles dataansvar på HR-omrâdet af 14. februar2020.Tillæggets formål er at afgrænse, hvem der har ansvaret for behandling af per-sonoplysninger l relation til opgaver inden for HR-omrädet, for at skabe klare ogentydige rammer for Koncern HR's og institutionernes dataansvar.2. Fælles dataansvarKoncern HR og institutionerne er fælles dataansvarlige for at overholde reglerne idatabeskyttelsesforordningen. Der er et fælles formål med behandlingen og enhøj grad af samarbejde i forhold til beslutningsgrundlag og effektuering i den dag-lige opgaveløsning.Persondataansvaret for de enkelte opgaver er nærmere kortlagt aftalen orn fællesdataansvar på HR-omrádet med tilhørende bilag, der fremgâr af bilag 1.3. ikrafttrædenTillægget til aftalen om fælles dataansvar træder i kraft den 1. au t 2020.Afdelingschefen for Konc rnstyring ektøren for Hjemrejsestyrelsen9 l  7 ZoBilagBilag 1: Aftale om fælles dataansvar på HR-omrâdet med tilhørende bilag1B juni 2020Udlændinge- ogIntegrationsministerietKonrem HRSlotsholmsgade 101216 København KTel. G198 4000Mail uim@uirII dkwcb www uim dkCVR«nr 36977191SagsbehandlerKristian Munk HallensTel ;JS 6198 35 14Maul kmh@unnx dk;auaysgugwsuogamñazug60 -añugpuæmn3.3
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