
Husker I persondataloven hele vejen igennem et udbud? Og bør der tages højde 
for den kommende persondataforordning allerede nu?

De fleste ordregivere har efterhånden 
styr på, at der i udbudte kontrakter bør 
tages højde for leverandørens behandling 
af persondata. Men får I reguleret alt 
det nødvendige? Og er persondataloven 
også relevant ved gennemførelse af 
selve udbuddet, dvs. i udbudsprocessen?

I det følgende vil vi oversigtsmæssigt 
nævne 10 opmærksomhedspunkter i 
forhold til udbud og persondataret.

Persondataforordningen er endnu ikke 
færdigforhandlet og vedtaget. 
Bemærkningerne nedenfor om person-
dataforordningen bygger derfor på de 
udkast til persondataforordning, som 
foreligger dels fra Europa-Parlamentet, 
dels fra Rådet. Den endelige person-
dataforordning baseres på disse udkast. 
Justitsministeriets seneste udmelding i 
slutningen af oktober 2015 er, at person-

dataforordningen forventes vedtaget inden 
udgangen af 2015. Udkastene til person-
dataforordningen lægger op til, at reglerne 
vil træde i kraft 2 år efter vedtagelsen.

1. KAN PERSONFØLSOMME 
OPLYSNINGER UDLEVERES TIL 
TILBUDSGIVERE VED UDBUD?
For at en tilbudsgiver kan afgive et 
relevant tilbud, eller tilbudsgivere 
kan blive ligestillet ved tilbuds-
givningen med ordregivers hidtidige 
leverandører i forhold til en kontrakt, 
som genudbydes, kan det synes 
relevant at udlevere personoplysninger 
om ansatte eller borgere. Den kan 
f.eks. være i tilfælde hvor der skal ske 
virksomheds overdragelse af 
medarbejdere eller ved udbud af 
buskørsel af borgere med specielle 
behov.

Oplysningerne skal så vidt muligt 
søges anonymiseret.

Hvis dette ikke er muligt, vil 
udlevering til tilbudsgiveren af 
personoplysninger formentlig være 
en videregivelse, som kræver 
hjemmel i persondatalovens §§ 6-8. 
Datatilsynet har udtalt dette ved 
due diligence, men ses dog endnu 
ikke at have taget stilling ved 
udbud. Derfor kan der normalt alene 
videregives oplysninger, hvis der kan 
findes et tilstrækkeligt hjemmels-
grundlag hertil, og tilbudsgiveren 
bør i givet fald pålægges tavsheds-
pligt i forhold til person-
oplysningerne, som modtages.

I forhold til persondataforordningen 
gøres der opmærksom på, at 
forslagene lægger op til, at offentlige 
myndigheder ikke fremover vil 
kunne anvende en interesse afvejnings-
regel (som den nugældende i 

person datalovens § 6, stk. 1, nr. 7) 
som hjemmelsgrundlag ved 
behandling af almindelige person-
oplysninger.

2. DATABEHANDLERAFTALER OG 
KONTROL AF DATABEHANDLERE
Der skal indgås databehandler-
aftaler med databehandlere. 
Databehandlere strækker bredt og 
omfatter ikke kun IT-leverandører, 
men også for eksempel leverandører 
af borgerrettede ydelser.

Persondataforordningen forventes 
at stille nye krav til indholdet af 
databehandleraftaler, som bør 
overvejes allerede nu ved indgåelse 
af databehandleraftaler. Kravene 
forventes pt. at gælde fra begyndelsen 
af januar 2018, og på nuværende 
tidspunkt ses der ikke i forslagene til 
persondataforordningen at være taget 
stilling til over gangsordninger i 
denne forbindelse.

Herudover bør f.eks. databehandlerens 
brug af hjemmearbejdspladser 
reguleres.

Den dataansvarlige er forpligtet til 
at kontrollere, at databehandlere 
(herunder underdatabehandlere) 
opfylder kravene til datasikkerhed. 
Dette kan eventuelt ske via en årlig 
revisorerklæring herom.

3. HVILKE REGLER SKAL DEN 
DATA  ANSVARLIGE OVERHOLDE 
– PERSONDATALOVEN, PERSON
DATAFORORDNINGEN ELLER 
BEGGE?
Det vil efter al sandsynlighed være 
for dyrt for en ordregiver allerede 
på nuværende tidspunkt at stille 
som kontraktkrav i et udbud, at 
reglerne i den kommende person-
dataforordning skal overholdes – 
eventuelt med undtagelse af få 
konkrete udbu.

I stedet bør der stilles krav til 
tilbudsgiveren om, at denne skal 
kunne opfylde persondata-
forordningens regler, når de træder i 
kraft på baggrund af en ændring af 
kontrakten. 

Herudover skal offentlige ordregivere 
huske at stille krav om overholdelse 
af reglerne i sikkerheds bekendt-
gørelsen samt egne interne 
sikkerhedsforskrifter.

Og hvis databehandleren er 
etableret i et andet EU-land, skal 
der stilles krav om, at dette lands 
bestemmelser om sikkerheds-
foranstaltninger også gælder for 

databehandleren.

4. UNDERLEVERANDØRER/
UNDERDATABEHANDLERE
Hvis underleverandører behandler 
personoplysninger, som ordregiver 
er dataansvarlig for, bliver under-
leverandøren en underdata behandler. 
Det skal sikres, at der indgås 
nødvendige databehandler aftaler 
også med underleverandørerne.

5. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
Overførsel til tredjelande kræver 
særskilt hjemmel. Overførsel til 
usikre tredjelande kan pt. basere sig 
på Kommissionens standard-
kontrakter, men området er under 
udvikling efter EU-Domstolens dom 
i Safe Harbor-sagen – og der 
forsøges opnået en passende 
løsning med USA inden udgangen 
af januar 2016. 

6. KRIGSREGEL
Ordregiver bør være opmærksom 
på, om der skal stilles krav om, at 
personoplysninger alene må 
behandles i Danmark som følge af 
den såkaldte krigsregel. Dette er 
tilfældet, hvis personoplysningerne, 
som behandles, er af særlig interesse 
for fremmede magter. Den data-
ansvarlige har ansvaret for 
overholdelse af denne regel.

Der ses endnu ikke at være taget 
stilling til, om og i hvilket omfang 
denne regel vil blive videreført, når 
persondataforordningen træder i 
kraft. Forslagene til persondata-
forordningen indeholder således 
ikke en regel svarende til den 
danske krigsregel.

7. HVILKEN ADGANG FÅR 
DATABEHANDLERE TIL DATA?
Det skal sikres, at leverandøren/
databehandlere alene får adgang til 
de oplysninger, som de konkret har 
behov for, for at kunne udføre deres 
arbejde i henhold til kontrakten med 
ordregiver. Dette skal der tages 
højde for, f.eks. når der gives en 
leverandøradgang til ordregivers 
IT-systemer.

8. CLOUDLØSNINGER 
I forhold til cloud-løsninger skal 
ordregiver være særligt opmærksom 
på, at persondata lovgivningen skal 
overholdes i sin helhed, herunder at 
ordregiver skal kende adressen på 
lokationen, hvor persondata 
behandles, for at den dataansvarlige 
kan udøve sin instruktions- og 
kontrolforpligtelse. Herudover skal 
ordregiver være opmærksom på, at 
den dataansvarlige ved cloud-

løsninger indledningsvis skal have 
foretaget en risikovurdering af 
sikkerheden mv.

9. ORIENTERING OM 
SIKKERHEDSBRISTER
Det forventes at komme til at 
fremgå af den nye persondata-
forordning, at databehandleren er 
forpligtet til at underrette den 
dataansvarlige ved brud på person-
datasikkerheden. Dette krav kan 
derfor overvejes indføjet i kontrakter 
(databehandleraftaler) allerede nu. I 
relation til dette krav ses der heller 
ikke på nuværende tidspunkt i 
forslagene at være lagt op til over-
gangs ordninger.

10. SIKKERHEDSKRAV, HERUNDER 
KRAV TIL DATA PROTECTION BY 
DESIGN OG BY DEFAULT
Persondatalovens regler indebærer, 
at det skal sikres, at databehandlere 
(og underdatabehandlere) træffer 
de fornødne tekniske og organi sa-
toriske sikkerheds foranstaltninger. 
Derfor skal der ved udbud, og 
specielt IT-udbud, tages nærmere 
stilling til, hvilke mere specifikke 
sikkerhedskrav, der skal opfyldes, 
herunder om der skal kræves 
overholdelse af sikkerheds standarder, 
som f.eks. ISO27001, der har været 
obligatorisk at følge for statslige 
institutioner siden januar 2014.
 
Herudover bør det nævnes, at den 
nye persondataforordning forventes 
at indeholde dels krav til data 
protection by design, dvs. indbygget 
databeskyttelse, dels krav til privacy 
by default, dvs. databeskyttelse 
gennem indstillinger. Ved udbud må 
der derfor tages stilling til, om disse 
principper giver anledning til nye 
krav til leverandører eller internt hos 
ordregiver n
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