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1. Fælles dataansvar1.1.1.2.1.3.1.4.Denne aftale fastsætter ansvarsfordelingen mellem Udlændingenævnet og Udlændinge- ogIntegrationsministeriets departement i forbindelse med:Behandlingen af personoplysninger som led i Udlændingenævnets virksomhed.Udlændingenævnet er nedsat i medfør af lov nr. 571 af 18. juni 2012, og er et uafhængigtdom_stolslignende klagenævn. Udlændingenævnets kompetence er reguleret i udlændingelo-vens § 52 b?Det følger af udlændingelovens § 52 c, stk. 1, at Udlændinge- og Integrationsministerietstiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnet er såledesi medfør af lovens ordning forpligtet til at modtage sekretariatsbistand fra Udlændinge- ogIntegrationsministeriet. Sekretariatet, der organisatorisk er en del af departementet, forbe-reder Udlændingenævnets behandling af klager, jf. udlændingelovens § 52 c, stk. 2. Ud-lændingenævnets formand har i medfør af udlændingelovens § 52 c, stk. 5-7, endviderebemyndiget sekretariatet til at træffe afgørelse på Udlændingenævnets vegne i en rækkesagstyper.Sekretariatets arbejdsopgaver er nærmere fastlagt i Udlændingenævnets forretningsordenz§§ 21-26. Opgaverne har primært administrativ karakter.Udlægndinge- og Integrationsministeriet er ansvarligt for at levere de administrative syste-mer, som sekretariatet skal benytte til varetagelsen af sekretariatsbistanden til Udlændin-genævnet.Efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 foreligger der et fælles dataansvar, når to el-ler flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til be-handling. Der foreligger fælles dataansvar mellem Udlændingenævnet og Udlændinge- ogIntegrationsministeriets departement, da begge offentlige myndigheder udfører en fællessagsbehandling til varetagelsen af samme formål.Sekretariatet arbejder i et IT-system, hvor den samlede sagsbehandling af Udlændinge-nævnets sager udføres. Den primære udførelse af sagerne foretages i praksis af sekretaria-tet, og Udlændingenævnets medlemmer har ikke adgang til eller kontrol over de registrere-de oplysninger i den daglige sagsbehandling.Når der er tale om et fælles dataansvar, skal de fælles dataansvarlige på en gennemsigtigmåde fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til da-tabeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af den registreredes rettighederog deres respektive forpligtelser til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel13 og 14, ved hjælp af en ordning imellem dem, medmindre og i det omfang de dataan-svarliges respektive ansvar er fastlagt i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som dedataansvarlige er underlagt.Ordningen skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 26, stk. 2, på behørig vis af-spejle de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Det væ-sentligste indhold af ordningen skal ligeledes gøres tilgængeligt for de registrerede.1 Bekendtgørelse af udlændingeloven, LBK 239 af 10. marts 2019.2 Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet, bekendtgørelse nr. 1126 af 4. september 2018.Side 2 af?



nu l' lfilu1.5.1.6.Den registrerede kan dog - uanset ordningens udformning - udøve sine rettigheder i med-før af databeskyttelsesforordningen med hensyn til og over for den enkelte dataansvarlige.Den "interne" ansvarsfordeling i aftalen om fælles dataansvar hindrer ligeledes ikke, at til-synsmyndigheden kan udøve sine beføjelser overfor både Udlændingenævnet og Udlæn-dinge- og Integrationsministeriets departement.Der er mellem Udlændingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriets departementenighed om, at der i forbindelse med udøvelsen af Udlændingenævnets virksomhed forelig-ger et fælles dataansvar. Ved vurderingen heraf er der bl.a. lagt vægt på:at de behandlinger af personoplysninger, som finder sted i de elektroniske systemer,sker til begge parters formål og med fælles hjælpemidler,- at den behandling af personoplysninger, der foretages af henholdsvis Udlændingenæv-net i form af nævnsbehandlingen og Udlændinge- og Integrationsministeriets departe-ment i form af sekretariatsfunktionen for begges vedkommende er fastlagt i lovgivnin-gen, 09- at man ud fra en samlet vurdering af Udlændingenævnets opbygning må anse Udlæn-dingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement (i kraft af sekre-tariatsfunktionen) for fælles dataansvarlige.Denne aftale er udformet* med henblik på, at Udlændingenævnet og Udlændinge- og integra-tionsministeriets departement kan efterleve kravene til fælles dataansvar i databeskyttelses-forordningens artikel 26. I aftalen fastlægges Udlændingenævnets og Udlændinge- og Inte-grationsministeriets departements respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne ihenhold til databeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af den registreredesrettigheder og forpligtelsen til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 og14.2. Overordnetansvarsfordeling2.1.2.2.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/Koncern IT er ansvarligt for at fore-tage passende. tekniske og organisatoriske tilpasninger for at sikre et sikkerhedsniveau, derpasser til risiciene for behandlingen i de elektroniske systemer.Som bruger af systemet er Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v/ Udlæn-dingenævnets sekretariat endvidere ansvarligt for den behandling af personoplysninger,som finder sted i forbindelse med anvendelsen af de forskellige elektroniske systemer, her-under korrekt registrering og indsamling af oplysninger.3. Principper og behandlingshjemmel3.1.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ansvarligt for at initiere, at der erhjemmel til behandling af de personoplysninger, som registreres og behandles i systemerne.Det er Udlændingenævnets ansvar at anvende den rette hjemmel til behandling af personop-lysninger, som registreres og behandles i systemerne.Side 3 af 7



'- " I"I' 'ITTI-"r """ '-3.2.3.3.Udlændingenævnet er endvidere ansvarligt for at kunne dokumentere en gyldig behand-Iingshjemmel.Begge myndigheder er hver især ansvarlige for at overholde principperne for behandling afpersonoplysninger, i det omfang at reglerne finder anvendelse på de pågældende myndig-heders ansvarsområder ifølge denne aftale.4. De registreredes rettigheder4.1.4.2.4.3.4.4.Udlændingenævnet er ansvarligt for sikringen af de registreredes rettigheder gennem iagttagelseaf nedenstående regler i databeskyttelsesforordningen:o oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede,o oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede,o den registreredes indsigtsret,o ret til berigtigelse,o ret til sletning (retten til at blive glemt),o ret til begrænsning af behandling,o underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger ellerbegrænsning af behandling, ogo ret til indsigelse mod en behandling.Udlændingenævnets sekretariat varetager opgaven med sikring af de registreredes rettigheder påvegne af Udlændingenævnet.Såfremt Udlændinge- og Integrationsministeriets departement modtager en anmodning ellerhenvendelse fra en registreret vedrørende de forhold, der er omfattet af Udlændingenævnets an-svar, jf. ovenstående, oversendes denne til besvarelse hos Udlændingenævnet snarest muligt.Såfremt Udlændingenævnet modtager en anmodning eller henvendelse fra en registreret vedrø-rende de forhold, der er omfálttet af Udlændinge- og Integrationsministeriets departements an-svar, jf. ovenstående, oversendes denne til besvarelse hos Udlændinge- og Integrationsministeri-ets departement snarest muligt.Parterne er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at dette er relevant og nødvendigt for,at begge parter kan efterleve forpligtelserne over for de registrerede.5. Behandlingssikkerhed og dokumentation for overholdelse af databeskyttelsesforordningen5.1.Begge myndigheder er ansvarlige for - under hensyntagen til den pågældende behandlings ka-rakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor forfysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder - at gennemføre passende tekniske og orga-nisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at behandling er ioverensstemmelse med databeskyttelsiesforordningen. Foranstaltningerne skal om nødvendigt re-videres og ajourføres (databeskyttelsesforordningens artikel 24). Begge parter udarbejder proce-durer for håndtering af brud på persondatasikkerheden, anmodninger om indsigt og opfyldelsenaf oplysningspligten.Side 4 af 7



'F Fl! u-5.2.5.3.5.4.Begge myndigheders foranstaltninger skal, hvis det står i rimeligt forhold til behandlingsaktivite-terne, omfatte implementeringen af passende databeskyttelsespolitikker.Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ansvarligt for iagttagelse af reglen omdatabeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger i databeskyttel-sesforordningens artikel 25. iBegge myndigheder er ansvarlige for at iagttage kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 32om behandlingssikkerhed. Dette indebærer, at begge myndigheder - under hensynstagen til detaktuelle tekniske niveau, implernenteringsomkostningerne og den pågældende behandlings ka-rakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor forfysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder - gennemfører passende organisatoriske for-anstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici. Udlændinge- og Integra-tionsministeriets departement gennemfører passende tekniske foranstaltninger for at sikre et sik-kerhedsniveau, der passer til disse risici.Begge myndigheder skal derfor foretage (og kunne dokumentere) en risikovurdering, og hereftergennemføre foranstaltninger for at begrænse de identificerede risici.Udlændingenævnets sekretariat varetager opgaven med sikring af behandlingssikkerheden ogdokumentation for overholdelse af databeskyttelsesforordningen på vegne af Udlændingenævnet.6. Anvendelse af databehandlere og underdatabehandlere6.1.6.2.6.3.Begge myndigheder er berettiget til at anvende databehandlere og/eller eventuelle underdatabe-handlere i tilknytning til den fælles behandling.Ved eventuel anvendelse af databehandlere 0g/ eller underdatabehandlere er begge myndighederansvarlige for at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 28. Begge myndighe-der er herefter bl.a. forpligtet til:o alene at anvende databehandlere, der kan stille de fornødne garantier for, at de gen-nemfører de passende tekniske og organisatoriske på en sådan måde, at behandling op-fylder kravene i denne forordning og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder,o at sikre, at der foreligger en gyldig databehandleraftale mellem myndigheden og data-behandleren, ogo at sikre, at der foreligger en gyldig underdatabehandleraftale mellem databehandlerenog en eventuel underdatabehandler.Begge myndigheder skal efter anmodning herom gøre hinanden bekendt med, om oplysningernebehandles af databehandlere og evt. underdatabehandlere, herunder om indholdet af aftalerne.7. Fortegnelse7.1.Udlændingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ansvarlige for atiagttage kravet i databeskyttelsesforordningens artikel 30 om fortegnelser over behandlingsakti-viteter. Dette indebærer, at Udlændingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriets de-Side 5 af 7



partement udarbejder en fortegnelse over den behandling, som parterne er fællesadataansvarligefor. Udlændinge- og Integrationsministeriets departement v. Udlændingenævnets sekretariat va-retager i praksis denne opgave på vegne af Udlændingenævnet.7.2. Udlændingenævnets sekretariat orienterer Udlændingenævnet om indholdet af ovennævnte for-tegnelse.8. Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden8.1. Udlændingenævnet er ansvarligt for efterlevelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 33 omanmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden. Udlændingenævnets sekre-tariat varetager denne opgave for Udlændingenævnet.9. underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede9.1. Udlændingenævnet er ansvarligt for iagttagelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 34 ved-rørende underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede. Udlændingenæv-nets sekretariat varetager denne opgave for Udlændingenævnet.10. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring10.1. Udlændinge- og Integrationsministeriets .departement er ansvarligt for iagttagelsen af kravet idatabeskyttelsesforordningens artikel 35 om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.Dette indebærer, at Udlændinge- og Integrationsministeriets departement - hvis en type behand-ling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng ogformål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsret-tigheder - forud for behandlingen foretager en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteterskonsekvenser for beskyttelse af personoplysninger.10.2. Udlændinge- og Integrationsministeriets departement er ligeledes forpligtet til at iagttage kravet idatabeskyttelsesforordningens artikel 36 om forudgående høring af tilsynsmyndigheden, når det-te er aktuelt.11. Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer11.1. Udlændingenævnet kan træffe afgørelse om, at der kan ske overførsel af personoplysninger tiltredjelande eller internationale organisationer.11.2. Udlændingenævnet er ansvarligt for iagttagelsen af kravene i databeskyttelsesforordningens ka-pitel V, såfremt der sker overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale orga-nisationer.12. Klager12.1. Parterne er hver især ansvarlige for behandlingen af eventuelle klager fra registrerede, hvis kla-gerne omhandler overtrædelse af bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, for hvilke partenefter denne aftale er ansvarlig. Udlændingenævnets sekretariat varetager behandlingen af så-danne klager på vegne af Udlændingenævnet. Klager, der vedrører IT-tekniske forhold, vil dog al-tid skulle behandles af Koncern IT på vegne af departementet og Udlændingenævnet.Side 6 af 7



.. Iiinll-lv*-12.2.12.3.12.4.Hvis én af- parterne modtager enklage, som retteligbør behandles af den anden part, oversendesklagen til denne dataansvarlige snarest muligt.Hvis én af parterne modtager en klage, hvor en del af klagen rettelig bør behandles af den andenpart, oversendes denne del til besvarelse hos den anden part snarest muligt._ _ , _  t--. .Den registrerede skal, i forbindelse med partens oversendelse af e_n klage eller en del heraf tilden anden part, -oplyses om det væsentligste indhold af denne aftale.13. Orientering af den anden part13.1.14. Revision14. 1.Parterne orienterer hinanden om væsentlige forhold, der har betydning for den fælles behandlingog denne aftale.Aftalen tages op til revision et år efter, at aftalen er indgået.15. Ikrafttræden og ophør15.1.15.2.15.3.Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift heraf.Aftalen er gældende, så længe de olmhandlede oplysninger behandles, eller indtil aftalen afløsesaf en ny aftale, som fastsætter ansvarsfordelingen i forbindelse med behandlingen.UnderskriftPå vegne U ændingenævnet På vegne-af Udlændinge- og Integrationsministeriethiavn: Mltha et KläglLl/ÅULPStillingzubllænd/(nâenüvnæff +°'m°'“å Stilling:Dato:  oktoberDato:Side 7 af 7


