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_| ',:;›i;f,j-.::'; ;g 'c.1j.j5.): 'u 'wil3' 11.',.3-1151'. M I'1I-II1. Fælles dataansvar1.1.1.2.1.3.3460 BirkerødNovember 2020Denne aftale fastsætter nnsvarsfordeiingen mellem Qataansvarlig 1, Dataansvariig 2, Data-

ansvariig 3 og Dataansvarlig 4'i forbindelse med:
Behandlingen af personoplysninger i Den Centrale Adresseregisleriosnlng for udlændinge

(Carl 2), der indeholder en række grundlæggende personoplysninger om udlændinge i Dan-
mark, herunder udiaendlngens navn, fødselsdato, nationalitet, PersonlD, blometriske data,

opholdsmaessig status mv.

Efter databeskytteisesforordning ens artikel zöforeiigger der et fælles dataansvar, når to eller
flere dataansvariige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling.

Såfremt der foreligger et fælles dataansvar, skal de fælles dataansvariige på en gennemslgé

tig måde 'fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpilgtelserne _i henhold til
databeskytteisesforordnlngen, navnlig hvad angår udøvelse af den reglstreredes rettigheder

og deres respektive forpligtelser til at fremlægge de oplysninger, der 'er omhandlet i artikel
13 og 14, ved hjaelp af en ordning Imellem dem, medmindre og idet omfang de dataansvan

iiges respektive ansvar er fastlagt i EU-ret eller medlemsstaternes natlonaieret; somfde
dataansvarilge er underlagt.

ordningen skal efter databeskytteisesiorordnlngens artikel 26, stk. 2, på behørig vis afspejle

de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Det væsentligste
indhold al' ordningen skal ligeledes gores tilgængeligt for de registrerede.

Den registrerede kan dag, uanset ordningens udformning, udove sine rettighederi medfor

af databeskytteisesforordningen med hensyn til og over for den enkelte dataansvarlige.

Den "interne" ansvarsfordeiingi aftalen om fælles dataansvar hindrer ligeledes ikke. at tIl-
synsmyndigheden kan udove sine befojeiser overfor både Dataansvarilg 1, Dataansvarilg 2,

Dataansvariig 30g Dateensvarilgtl.

Der er mellem Dataansvarlig, i., Dataansvarlig 2, Dataansvarlig 3 og Dataansvariig 4 enighed

om, at der i forbindelse med administrationen af Carl 2 foreligger et fælles dataansvar. Ved
vurderingen heraf er der bl.a..lagt vægt på:
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1.4. At alle fire dataansvarll
ge myndigheder behan

dler personoplysninger
 i registret til egne lor-

mål, at disse fire mynd
ighederi praksis har dis

positionsretten over Ca
rl 2, og at det i udlæn-

dingelovgivningen er fo
rudsat, at disse fire my

ndigheder på udlændin
geomrâdet har det ove

r-
ordnede (data) ansvar 

for carl 2, jf. lov nr. 703
 ai El. juni 2017.

Ligeledes har alle myn
dighederne adgang til a

lle oplysningerne på tvæ
rs af registeret.

Denne aftale er udform
et med henblik pâ, at D

ataansvarllg 1, Daiaans
varlig z, Dataa nsvarlig

 3

og Dataansvariig 4 kan
 efterleve kravene til fæ

lles daiaansvar i daiabe
skyttelseslorordnlngens

artikel 26. i aftalen fast
lægges Dataansvarlig 1

's, Dataansvarilg Z's, D
ataansvarlig 3 's og Da

-

taansvariig 4's respekti
ve ansvar for overholde

lse af forpilgteiseme l h
enhold til databeskyt-

telsesforordnlngen, nav
nlig hvad angår udøvel

se af den reglstreredes
 rettigheder og forplig-

telsen til at fremlægge 
de oplysninger, der er o

mhandlet i artikel 13 og
 14.

2. Overordnet ansvarsf
ordeling

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. De dataansvariige fore
r sammen registeret og

 er således fælles ansv
arlige for, at udlæn-

dinge, der opholder sig
 l Danmark, har ophold

t sig l Danmark, eller so
ger om ophold, herun-

der vlsum, i Danmark r
egistreres i Carl2. Lige

ledes er de ansvarlig fo
r opbevaringen af op-

lysningerne i registeret
 (hosting).

Udlændinge - og Integr
ationsministeriets depa

rtement (Dataansvarllg
 1) behandler oplys-

ninger i Carl 2 i forbind
else med bl.a. behandl

ingen af lndfodsretssag
er og sager om huma-

nitært ophold. koncern lt fungerer som
 systernejer for Carl 2, 

og har dermed ansvar 
for drift, vedligehol-

delse og videreudviklin
g af Carl 2, herunder a

ftaler, daglig kontakt og
 tilsyn rned leverandøre

r

på Carl 2. Koncern it er
 en del af Udiændinge-

 og Integrationsministe
riets departement, og

skal i forhold til behand
ling af personoplysning

er omfattet af denne af
tale betragtes som

dataansvariig (en del a
l Dataansvariig 1). Den

ne aftale træder sålede
s i stedet for de gæl-

dende databehandlera
ftaler mellem Koncern 

lt og styrelserne, for så
 vidt angår behandlinge

r

omfattet af denne aitale
. Dpgavefordellngen m

ellem Koncern it og dep
artementet/styrel-

serne folgeri ovrigt af n
otat om dataansvar og 

systemansvar UlM af 2
7. april 2017.

Udlændingestyrelsen (
Dataansvarllg 2) behan

dler ud over det nævnt
e i 2. i. personoplysnin-

ger i carl 2 l forbindelse
 med oprettelse af konk

rete udiazndlngesager 
og optagelse af biome-

tri. Styrelsen for internatio
nal Rekruttering og inte

gration (Dataansvarllg 
3) behandler ud over

det nævnte i 2.1. perso
nopiysnlngeri Carl 2 i fo

rbindelse med oprettels
e af konkrete udlæn-

dlngesager og optagels
e al' biometri.

Hjemrejsestyrelsen (Da
taansvarlig 4) behandle

r ud over det nævnte i 
2.1. personoplysninger

lCarl 2 I forbindelse rne
d oprettelse af konkrete

 udlændlngesager.

Den registrerede kan, u
anset fordelingen af da

taansvaret ifølge denne
 aftale, udøve sine ret-

tigheder l medfør af da
taheskyttelsesforordnin

gen med hensyn til og 
over for den enkelte

dataansvarllge. 3. Principper og behan
dllngshjemmel
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3.1. Dataansvariig 1, Dataansvariig 2, Dataansvariig 3 og Dataansvarilg 4 er hver isaer ansvarlige
for, at der foreligger gyldigt behandiingsgrundiag og for at kunne dokumentere de_tte over for

tllsynsrnyndigheöen.3.2. Oataansvariig 1, Dataansvarlig 2, Dataansvarilg 3 og Dataansvariig 4 er hver især ansvarlige
lor at overholde principperne for behandling af personoplysnlngerrl det omfang 'at reglerne

finder anvendelse på den pågældendes ansvarsområder ifoige denne aftale.

4. he' registrerede: rettigheder

Dataansvarilg 1, Dataansvariig 2, Dataansvarilg 3_ og Dataansvariig 4 er ansvarlige for sikrin-
gen af de registreredes rettigheder efter databeskytteisesforord_ningen, herunder:

o oplysningspligt ved indsamling ai personoplysninger hos den registrerede,

o oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede,

- den registreredes indsigtsiet.

o ret til berigtigelse,o ret til sletning (retten til at blive glemt), .

'o ret til begræns ning ai' behandling,

o underretnlngspilgt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller

 begrænsning af behandling, g s - i

o ret til dataportabiiitet (dog ikke for offentlige myndigheder) og

o ret til indsigelse moden behandling,

4.1. Såfremt en dataansvariig modtager en anmodning eller henvendelse fra en registreret ved-

rorende de forhold, der er omfattet af en af de øvrige dataansvariiges ansvar, jf. ovenstående;
oversendes denne til besvarelse hos den relevante dataansvariige snarest muligt.

5. Behandlingssikkerhed og dokumentation for overholdelse af databestkytteisesforordningen

5.1. Alle parter er ansvarlige for, under hensyntagen til den pågældende behandiings karakter,

omfang, sammenhæng og formål samt risiclene ai varierende sandsynlighed og alvor for fy.-
slske personers rettigheder og frihedsrettigheder, at gennemføre passende tekniske og orga- '

nlsatpriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til 'at påvise, at_ behandlinger l
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Foranstaitningerne skal om nødven-

digt revlderes og ajourføres. Aiie parter udarbeiderprocedurer for myndighedens håndtering
af sikkerhedsbrister, anmodninger om indsigt eller opfyldelse al oplysnlngspilgten.

5.2V. Alle parters foranstaltninger skal, hvis det står i rimeligt forhold til behandiingsaktiviteterne,

omfatte implementeringen a! passende databeskytteisespolitikker.

5.3. i Dataansvariig 1_, v. i<_oncern IT, er ansvarlig for iagttagelse af reglen om databeskyttelse gen-

nemdesign og databeskyttelse gennem standardlndstiliinger i databeskyttelsesforordningens
artikel zs. 'Side 4 ai 8_.-1 __ .__..-.._.._....._ __.  _



5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Dataansvarlig l. v. Kon
cern lT, sorger for, at d

er er indfort passende 
tekniske foranstaltnin-

ger. Parterne skal efter anm
odning gore hinanden b

ekendt med de organis
atoriske tiltag, der go-

res for at leve op til arti
kel 24.

Alle parter er ansvarlig
e for at iagttage kravet 

i databeskyttelsesforor
dningens artikel 32 om

behandilngsslkkerhed. 
Dette indebærer, at alle

 parter. under hensyns
tagen til det aktuelle

tekniske niveau, implem
enterlngsomkostnInger

ne og den pågældende
 behandllngs karakter,

omfang, sammenhæng
 og formål samt rislcien

e af varierende sandsy
nlighed og alvor for fy-

siske personers rettigh
eder og frihedsrettighe

der gennemfører passe
nde tekniske og organi

-
satoriske foranstaltning

er for at sikre et slkkerh
edsniveau, der passer 

til disse risici.

Der skal derfor foretage
s (og kunne dokumente

res) en risikovurdering,
 og herefter gennem-

fore foranstaltninger fo
r at begrænse de ident

ificerede risici.

Alle parter er forpligtet 
til at gennemføre og do

kumentere relevante si
kkerhedsforanstaltnin-

ger, som knytter sig til 
parternes anvendelse a

f systemet Cariz, herun
der fx foranstaltninger

i forbindelse med den f
ysiske sikkerhed.

Alle parter er forpligtet 
til at kunne påvise over

holdelsen af databesky
tteisesforordningens

artikel 32. Dette kan ek
sempelvis indebære, a

t parterne udarbejder p
rocedurer for autorisa-

tlons- og adgangskontr
ol og fysisk sikkerhed.

6. Anvendelse af datab
ehandiere og underdat

abehandiere

6.1. 6.2. 5.3. Dataansvariig 1(koncer
n it i Udlændinge og- In

tegrationsministeriets d
epartement) er beret-

tiget til at anvende data
behandlere og/eller eve

ntuelle underdatabehan
diere i tilknytning til

den fælles behandling. ved eventuel anvendel
se af databehandlere 0

g/ eller underdatabeha
ndlere er Koncern 1t an

-
svarlig for at efterleve k

ravene i databeskyttels
esforordnlngens artikel

 28. Koncern it er her-

efter bLa. forpligtet til: o alene at anvende dat
abehandlere, der iran s

tille de fornødne garan
tier for, at de gen-

nemfører de passende
 tekniske og organisato

riske forhold på en såd
an måde, at behand-

ling opfylder kravene l 
denne forordning og sik

rer beskyttelse af den r
eglstreredes ret-

tigheder, - at sikre, at der foreligg
er en gyldig databehan

dleraftale mellem parte
n og databehandle-

ren. og o at sikre, at der forelig
ger en gyldig underdata

behandleraftale mellem
 databehandleren

og en eventuel underda
ta behandler.

De øvrige parter skal g
ores bekendt med, om 

oplysningerne behandl
es af databehandlere o

g

evt. underdatabehandle
re hos den ene part.

srdesara'



6.4.Hvis oplysningerne behandles ai databehandiere og evt. underdatabehandlere, skal de øvrige
parter herom gores bekendt med Indholdet af aitalerne mellem den ene part og databehand-

leren/underdatabehandieren.

7. fortegnelse7.1.7.2.7.3.Alle parter er ansvarlige for at iagttage kravet i databeskyttelsesforordnlngens artikel 30 'om
iortegneiser over behandlingsaktivlteter. Dette indebærer, at parterne hver isaer udarbejder

fortegnelser, der omfatter de behandlinger, som foregår i Carl 2. Disse fortegnelser skal af-
spejle, at parterne er laelles dataansvarilge for behandling ai' oplysninger i Carl 2.

Alle parter orienterer hinanden om indholdet af de ovennævnte fortegnelser.:

Alle parter supplerer og revlderer - på baggrund af indholdet i hinandens fortegnelser - egne

fortegnelser over de ai aftalen omfattede behandiingsaktiviteter;

|G. Anmeldelse ai brud på persondatasikkerheden til tlisynsmyndigheden

8.1.d.23.Hver part er ansvarlig for efterievelsen ai databeskyttelsesforordningens artikel '33 om an-

meldelse af brud på persondatasikkeriieden til tlisynsmyndigheden for databnid, der er iden›
tlilceret i myndigheden.såfremt et databmd ikke entydigt kan antages at være iorekommet hos én dataansveriig skal

der foranstaltes en fælles anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tllsynsmyndighe-
den. i i i9. underretning 6m brud på persondataslkkerheden til den registrerede

9.1'.Den part, der har anmeldt bruddet på persondatasikkerheden til tllsynsmyndigheden er an-

svarlig for lagttageisen ai databeskytielsesforordningens artikel 34 vedrorende underretning
om brud på persondataswkerheden til den registrerede.

10. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående horing

10.1.19.2.Alle parter er ansvarlige for lagttageisen af kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 35

om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Dette indebærer, at alle parter, hvis en
type behandling« Navnlig ved brug ai nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang.

sammenhæng og formål, sandsynligvis vil indebære en hoj risiko for fysiske personers ret-
tigheder og frihedsrettigheder, forud lor behandlingen _foretager en analyse af de påtænkte

behandllngsakiivlteters konsekvenser for beskyttelse ai' personoplysninger.
IAlle parter er ligeledes forpligtet til at iagttage kravet i databeskyttelsesforordningens artikel
36 om forudgående horing af tilsynsmyndigheden, når dette er aktuelt. '

F .11. overførsel af personoplysninger til 'tredjelande eller internationale organisationer
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.:., . . 11.1. 11.2. 12. Klager 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. Parterne kan hver især
 træffe afgnrelse om, a

t der kan ske overforse
l af personoplysninger

til tredjelande eller inte
rnationale organisation

er.

Parterne er hver isaer a
nsvarlige for lagttageis

en af kravene i databes
kyttelsesforordningens

kapitel V, såfremt der s
ker overførsel af perso

noplysninger til tredjela
nde eller internationale

organisationer. Parterne er hver især a
nsvarlige for behandlin

gen af eventuelle klage
r fra registrerede, hvis

klagerne omhandler ov
ertrædelse af bestemm

elser i databeskyttelses
forordningen, for hvilke

parten ener denne afta
le er ansvarlig.

Hvis én af parterne mo
dtager en klage, som re

ttelig bor behandles a! 
den anden part. over-

sendes klagen til denne
 dataansvarlig snarest 

muligt.

Hvis en al' parterne mo
dtager en klage, hvor e

n del af klagen rettelig 
bor behandles af den

anden part, oversende
s denne del til besvare

lse hos parten snarest 
muligt.

Den registrerede skal, 
i forbindelse med parte

ns oversendelse alen k
lage eller en dei heraf

til den anden part, oply
ses om det væsentligst

e indhold af denne afta
le.

13.Samarbejde og orie
ntering af de andre par

ter

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. Parterne orienterer hur
tigst muligt hinanden o

m væsentlige forhold, d
er har betydning for

den fælles behandling 
og denne aftale. Orient

ering skal ske til de forr
etningsansvariige for

Carl 2. Væsentlige forhold kan
 være, men er ikke beg

rænset til: overførelse a
f oplysninger til data-

behandler eller underd
atabehandier I tredjeian

d, IT-sikkerhedshaende
iser vedrorende Cariz,

ændringer i risikovurde
ring og konsekvensana

iyse. som folge af aend
ringer i rislkobiliedet,

antagelse af databehan
dlere, ændring af datab

ehandiere, godkendels
e af underdatabehand-

iere og ændring af und
erdatabehandiere, anm

eldelse og håndtering a
i slkkerhedsbrud, æn-

dringer i organisatorisk
e og tekniske foranstal

tninger.

Dataansvariig 1 tllser. a
t der i fornødent omfan

g er udarbejdet fælles r
etningslinjer for brug

af Carl 2, og at der træ
ffes passende tekniske

 foranstaltninger til sikr
ing af oplysninger I

systemet. Disse retning
slinjer og tiltag forelæg

ges Udlændinge- og In
tegrationsministeriets

it-udvaig til godkendels
e.

Kopi af orienteringer se
ndes til databeskytteise

srådgiveren i myndighe
den.

14. Regulering af andre
 forhold

14.1. Aftalen tages op til revi
sion et år efter, at aftale

n er indgået.

15. ikrafttræden og oph
ør

15.1. Denne aftale træder i k
raft ved alle parters und

erskrift heraf.
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IE'_ _17.5I'I4.it''ri I|'|.II15.2. Aftalen er gældende, 'så længe de omhandlede oplysninger behandles, eller indtil aftalen al'-
iases af en ny aftale, som fastsætter ansvarsfordeiingen I forbindelse med behandlingen;

15.3. UnderskriftPå vegne af Udiiændinge -og integratlonsm nlsteriet:

zNavn:Stilling: ég-ØUMC(LI ii 2020]Datö: A:På vegne af Udlændlngestyrelsen:

M4 ' »nv/t /âwNavn: jStilling: (Dato: 5/17 2° 3DPå vegne af Styrelsen for International Rekruttering og integration:

Navn:  'Q H UmStilling: G] C J )Dato:  åP5 vegne af I-ijemrejseslyreisen:

Navn: C A ie,Stilling: Q c ' p; A°°'°= 'láTTl-äfå" 'OSide 8 af 8


