Frederiksberg, 16. maj 2018

Databehandleraftale til den nye persondataforordning
Som dataansvarlig skal foreningen sikre sig, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med
persondataforordningens krav.
Vi har nu afholdt en række gå-hjem møder for foreningerne, der forklarer betydningen af dette for
jer. For de, der ønsker det, findes præsentationen fra møderne fortsat på vores hjemmeside.
Som lovet har vi udarbejdet en skabelon til en privatlivspolitik, som foreningen kan blive inspireret af
til at udarbejde sin egen privatlivspolitik. Det er i den forbindelse vigtigt, at privatlivspolitikken reelt
svarer til den måde foreningen arbejder på og derfor kan standarden ikke anvendes direkte, men kan
alene inspirere til foreningens egen politik.
For at opfylde persondatalovgivningen skal foreningen sikre at DEAS’ behandling af personoplysninger
i forbindelse med administrationen følger en række instrukser og retningslinjer, bl.a. omkring
indsamling af oplysninger, sletning, videregivelse samt brug af eventuelle underdatabehandlere.
Dette skal ske ved at foreningen udarbejder en databehandleraftale til os. Vi har vurderet, at dette
arbejde vil være ganske byrdefuldt og omkostningstungt for den enkelte forening at gennemføre,
men DEAS kan gøre dette samlet for de foreninger vi administrerer og dermed dele omkostningerne
ved arbejdet på flere skuldre.
DEAS har på den baggrund udformet en databehandleraftale, der indeholder en beskrivelse af det
konkrete mandat og instruksen til DEAS ved behandling af personoplysninger. Dermed vil foreningen
som dataansvarlig opfylde persondatalovgivningen i forhold til samarbejdet med DEAS.
Dette betydelige arbejde har krævet såvel interne, som eksterne omkostninger og for at sikre delvis
dækning af dette, vil vi opkræve et engangsvederlag for brugen af dette.
Vi vil lægge databehandleraftalen til underskrift i PENNEO, og såfremt bestyrelsen vælger at
underskrive aftalen, vil vi automatisk udgiftsføre kr. 2.350 inkl. moms overfor foreningen.
Vi orienterer løbende på vores hjemmeside og via nyhedsbreve omkring udviklingen af
persondatalovgivningen, der direkte kan påvirke foreningen.
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