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DATABEHANDLERAFTALE 
 

 

 

Mellem 

Skolen 
 

og 

Psykiatrifonden 
Hejrevej 43 

2400 København NV 

CVR. nr.: 1917 4883 

 

er der indgået nedenstående databehandleraftale (herefter ”Aftalen”) om 

Psykiatrifondens behandling af personoplysninger på vegne af skolen.   
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1. Aftalens anvendelse og formål 

1.1 Denne aftale omhandler korrekt behandling af data i forbindelse med brugen 

af lærermidlet TRIV NU.  

1.2 Aftalen er indgået i forbindelse med Psykiatrifondens levering af systemet 

TRIV NU (herefter TRIV NU), som gør brug af UNI-Login, til skolen. 

1.3 Lærere og klasser logger ind i TRIV NU undervisningsforløbet med UNI-

Login.  

1.4 TRIV NU er et webbaseret trivselsfremmende lærermiddel til elever i 

folkeskolens mellemtrin – og udskoling. Gennem undervisningsvideoer og 

øvelser arbejder lærere og elever med trivselsfremmende tiltag i klassen. 

TRIV NU er udviklet af Psykiatrifonden med støtte fra TrygFonden og 

Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL. 

1.5 Skolerne er dataansvarlige for UNI-Login data. Psykiatrifonden er 

databehandler. 

 

2. Lovgivningsmæssige krav og overgangsbestemmelser 

 

2.1 Aftalen vedrører Psykiatrifondens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, 

som fremgår af lovgivningen, jf. Aftalens pkt. 1.1 samt Lov nr. 502 af 

23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven). 

 

2.2 Den 25. maj 2018 erstattes Persondataloven af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter 

Databeskyttelsesforordningen) således, at Aftalens relevante punkter herefter 

erstattes med Databeskyttelsesforordningen samt eventuel afledt dansk 

lovgivning. 

 

2.3 I Aftalen er indarbejdet de krav, som såvel Persondataloven som de 

kommende regler i Databeskyttelsesforordningen stiller til 

databehandleraftaler. 

 

2.4 Psykiatrifonden har forud for 25. maj 2018 fastsat interne processer mv. til 

overholdelse af forordningens krav, således at Psykiatrifonden opfylder de 

gældende krav til behandling af personoplysninger. 

 

 

3. Psykiatrifondens forpligtelser som databehandler 

 

3.1 Psykiatrifonden er databehandler og benytter UNI-Login systemet til at: 
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- give elever og lærere adgang til samt monitorere anvendelse af TRIV 

NU. 

- distribuere, indsamle og behandle data fra spørgeskemaer i forbindelse 

med TRIV NU. 

 

3.2 Aftalens bestemmelser om databehandling gælder for al behandling af data i 

forbindelse med TRIV NU. 

 

3.3 Data må alene behandles til formål, som er nødvendige for 

- Skolernes brug af TRIV NU materialet. 

 

3.4 Psykiatrifondens behandling af data må kun ske ved anvendelse af 

hjemmearbejdspladser eller fra lokaler, hvor psykiatrifonden ikke driver fast 

virksomhed fra, hvis de pågældende arbejdspladser er sikret på fuldt samme 

måde, som hvis behandlingen skete ved en arbejdsplads på selve 

virksomheden. 

 

3.5 Psykiatrifondens behandling af digital data finder sted inden for EU. Såfremt 

Psykiatrifonden ønsker at flytte databehandlingen uden for EU, skal skolen 

forinden orienteres herom.  

 

3.6 Psykiatrifonden skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med 

god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for 

behandling af personoplysninger. 

 

4. Skolens forpligtelser som dataansvarlig 

 

4.1 Skolen er dataansvarlige for UNI-login data. 

 

4.2 Psykiatrifondens løsning TRIV NU kræver UNI-login, som er et Single-Sign-

On system. Det er skolens ansvar, at sikkerheden i dette system er 

tilstrækkelig ift. gældende lovgivning. 

 

4.3 Skolen kan på anmodning få adgang til overordnet brugsdata fra TRIV NU 

som seneste login-tidspunkt og aktive/ikke-aktive brugere på underviser- og 

klasseniveau. Hvis mere specifik brugsdata ønskes opkræves et mindre 

administrationsgebyr.   

5. Underleverandør (underdatabehandler) 

5.1 Ved underdatabehandler forstås en underleverandør, til hvem Psykiatrifonden 

har overladt hele eller dele af den behandling, som Psykiatrifonden foretager.  
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5.2 Skolen giver samtykke til at Psykiatrifonden anvender underdatabehandlere 

til behandling af personoplysninger. 

 

5.3 Psykiatrifonden skal med sådanne underleverandører indgå en 

databehandlersaftale på tilsvarende vilkår, som de krav, som stilles til 

Psykiatrifonden i medfør af denne Aftale.  

 

5.4 Skolen kan til enhver tid forlange dokumentation fra Psykiatrifonden for 

eksistensen af databehandleraftalen. Modtages en sådan dokumentation ikke 

efter påkrav, og/eller konstaterer skolen, at kravene til databehandleraftalen 

enten ikke er opfyldt, eller at databehandleraftalen ikke overholdes, kan 

skolen kræve, at behandlingen hos den eller de pågældende 

underleverandører straks ophører.  

 

5.5 Underdatabehandleraftalen skal pålægge underdatabehandleren de samme 

databeskyttelsesforpligtelser, som Psykiatrifonden er pålagt efter Aftalen, 

herunder, at underdatabehandleren fra 25. maj 2018 garanterer at kunne 

levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne 

implementere de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger 

således, at underdatabehandlerens behandling opfylder kravene i 

Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes 

rettigheder. 

 

5.6 Skolen kan til enhver tid bede om sletning af al data på enten skole- eller 

klasseniveau. Psykiatrifonden forpligter sig på, at sletningen gennemføres i 

løbet af to hverdage og herefter at underrette skolen derom.  

6. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger  

6.1 Psykiatrifonden skal iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves 

af nuværende og kommende lovgivning for at sikre et passende 

sikkerhedsniveau, mod at personoplysninger: 

 

(i) tilintetgøres, mistes, ændres eller forringes,  

(ii) kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, eller  

(iii) i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

6.2 Psykiatrifonden er forpligtet til at underrette skolen om ethvert 

sikkerhedsbrud, straks eller senest 72 timer efter at Psykiatrifonden bliver 

bekendt med bruddet.  
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7. Anonymisering af personoplysninger 

7.1 Psykiatrifonden opretter en anonymiseret kopi af personoplysninger. Når der 

er foretaget fuldstændig anonymisering af personoplysningerne, er der ikke 

længere tale om personoplysninger i Persondatalovens forstand. 

7.2 Psykiatrifonden har ejerskab til de anonymiserede data. Psykiatrifonden har 

således ret til at foretage enhver behandling af de anonymiserede data, 

herunder opbevaring, brug og udlevering af de anonymiserede data til 

tredjemand. 

8. Kontroller og erklæringer 

8.1 Psykiatrifonden er forpligtet til at give skolen nødvendige oplysninger til, at 

skolen til enhver tid kan sikre sig, at Psykiatrifonden overholder de krav, der 

følger af denne Aftale.  

 

8.2 Skolen, en repræsentant for Skolen eller dennes revision (såvel intern som 

ekstern) har adgang til at foretage inspektioner og revision hos 

Psykiatrifonden og dennes leverandører, med henblik på at konstatere, at 

Psykiatrifonden overholder de krav, der følger af denne Aftale. 

9.  Ikrafttræden og varighed 

9.1 Aftalen indgås ved begge parters underskrift og løber fra det tidspunkt hvor 

databehandlingen begynder og indtil eventuel opsigelse af tilkobling til TRIV 

NU. 

 

9.2 Aftalen kan opsiges skriftligt af en af parterne med tre måneders varsel. 

 

9.3 Efter ophør af Aftalen kan Psykiatrifonden fortsat opbevare, anvende og 

udlevere de under Aftalen leverede oplysninger, der ikke er 

personoplysninger, herunder den anonymiserede kopi af data.  

 

 

 

10. Underskrifter 

 

10.1 Aftalen underskrives af parterne i to ligelydende eksemplarer, og hver part 

opbevarer et eksempl



                                                                                                                                                                             

 Side 6/7 

 

 

FOR SKOLEN 

 

Skole:__________________________    

 

Institutionsnr.: ____________________                

 

Navn og dato: ____________________   

 

Underskrift: 

           

_______________________________                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR PSYKIATRIFONDEN 

 

Navn: Program- og Kampagnechef,  

Lars Hübertz_________________ 

 

 

Underskrift: 

           

_______________________________                                                
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BILAG 1: Underdatabehandlere (underleverandører) 

Psykiatrifonden anvender følgende underdatabehandlere i forbindelse med TRIV NU: 

HTML24 

Strandlodsvej 44, 3 sal 

2300 København S 

CVR: 33757883 

Tlf: 42416160 

Mail: info@html24.dk 

1.1. HTML24 er digital udvikler for TRIV NU, dvs. de laver alle de tekniske 

funktioner i læremidlet. 

 

mailto:info@html24.dk

