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Bilag A.1 - ASQ:SE-2 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen ASQ:SE 2. Testen afdækker små børns sociale og følelsesmæssige udvikling i de første 
år af barnets liv.  

Testen tager udgangspunkt i forældrenes og andre omsorgspersoners observationer af barnet.  

Materialet består af 9 spørgeskemaer, som kan benyttes fra den registrerede er 2 til 60 
måneder. Hvert spørgeskema indeholder omkring 30 udsagn.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: ASQ:SE-2 til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

Testpersoner:  

• Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af den registrerede, herunder: 
selvregulering, indvilligelse, tilpasningsevne, autonomi, affekt, social kommunikation og 
interaktion med andre. 

 

Kontaktpersoner og testadministratorer:  

• Navn, e-mail og telefonnummer 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Testpersoner: Børn mellem 2 til 60 måneder. 
b) Kontaktpersoner: Forældre eller andre omsorgspersoner 
c) Testadministratorer: Forældre eller andre omsorgspersoner, samt fagpersoner 

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.2 - ASQ 3 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen ASQ 3. Testen afdækker udviklingsmæssige fremskridt hos småbørn.  

Testen tager udgangspunkt i forældrenes eller andre omsorgspersoners observationer af 
barnet.  

Materialet består af 21 spørgeskemaer med 2-6 måneders intervaller, gående fra barnet er 1 
måned til 5½ år. Hvert spørgeskema består af 30 spørgsmål.   

Spørgeskemaerne udfyldes af forældrene eller andre omsorgspersoner og scores af 
fagpersoner, som også er ansvarlige for at give feedback på besvarelserne 

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: ASQ:3 til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

Testpersoner:  

• Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af kommunikation, 
grovmotorik, finmotorik, problemløsning, personligt/socialt og potentielle 
bekymringsområder.  

 

Kontaktpersoner og testadministratorer:  

• Navn, e-mail og telefonnummer 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Testpersoner: Børn mellem 1 måned til 5½ år. 
b) Kontaktpersoner og observatører: Forældre eller andre omsorgspersoner 
c) Testadministratorer: fagpersoner  
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A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.3 - CEFi 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen CEFi.  

Testen måler børn og unges eksekutive funktioner. Analysen er normativ, idet skalaen er 
vendt om, så en høj score indikerer styrke, og relativ, idet der på hver skala foretages en 
vurdering af afvigelser fra barnet eller den unges eget gennemsnit.  

Materialet kan bestå af tre spørgeskemaer: 

• Ét til banet/den unge selv (udfyldes kun af børn i alderen 12-til 18 år)  
• Ét til barnets forældre.  
• Ét til barnets lærere.  

 

Hvert spørgeskema består af 100 spørgsmål og på baggrund af svarene udregnes en 
totalscore, der er afledt af scoren på ni delskalaer.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: CEFi til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

Testpersoner:  

• Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer om opmærksomhed, 
fleksibilitet, planlægning og arbejdshukommelse, samt vurderinger om svarmønstret er 
urealistisk positivt eller urealistisk negativt.  

 

Kontaktpersoner og testadministratorer:  

• Navn, e-mail og telefonnummer. 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Testpersoner: Børn og unge op til 18 år.  
b) Testadministratorer og kontaktpersoner: Forældre og lærere.  
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A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.4 - Funktionsbeskrivelse 

 

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen ”Funktionsbeskrivelse”. Testen kortlægger den registreredes kognitive evner – f.eks. i 
forbindelse med uddannelses- og arbejdsmarkedsparathedsvurderinger. Testen kortlægger 
endvidere den registreredes styrker og svagheder indenfor forskellige funktionsområder.  

På baggrund af resultatet genereres tre forskellige resultatoversigter: 

• Én resultatoversigt til den registrerede.  
• To resultatoversigter til den dataansvarlige, herunder:  

- En detaljeret rapport over den registreredes kognitive profil.  
- En gruppeoversigt, som giver overblik over flere registreredes profiler. 

 
Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: 
Funktionsbeskrivelse til rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

• Navn, e-mail, køn og fødselsdato, alder, CPR-nummer, testresultatet på baggrund af 
følgende vurderingsmomenter: Energi, opmærksomhed, hukommelse og indlæring, 
styring og samvær med andre, faglige kundskaber i dansk, matematik og motorik.  

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Testpersoner: Unge og voksne.  
 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 

Bilag A.5 - DPU 0-6 år 
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A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
redskabet DPU (0-6 år) til at belyse børns kompetencer og udviklingspotentialer, som udspiller 
sig i et relationelt og pædagogisk miljø.  

Redskabet benyttes endvidere til at understøtte pædagogernes samarbejde om det enkelte 
barn – og dennes forældre – samt bidrage til planlægning i daginstitutionen. Redskabet 
kvalificerer arbejdet med læreplanlovens temaområder.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: DPU 0-6 år til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

Testpersoner:  

• Navn, køn, alder og observationer af barnets opmærksomhed, hukommelse, leg og 
aktiviteter, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, 
grovmotorik, finmotorik, samt færdigheder i dagligdagen. 

 

Kontaktpersoner og testadministratorer:  

• Navn, e-mail og telefonnummer. 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Testpersoner: Vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år.  
b) Testadministrator: Daginstitutionens ansatte 
c) Kontaktpersoner: Forældre eller andre omsorgspersoner.  

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.6 - DPU – Voksne (og børn og 
unge) 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
redskabet DPU – Voksne (og børn og unge). Redskabet benyttes til at dokumentere og 
evaluere den socialpædagogiske og specialpædagogiske praksis på bo- og dagtilbud for voksne 
(og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

Redskabet kan endvidere benyttes til at understøtte den pædagogiske planlægning i forhold til 
borgeren og støtte samarbejdet med de relevante netværk.  

Redskabet kan også anvendes til andre målgrupper, herunder børn og unge med nedsat 
funktionsevne. Materialet dækker udviklingstrinene 0-10 år.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: DPU – Voksne 
(og børn og unge) til rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden online.dpf.dk. 
 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles om testpersoner:  

• Navn, køn, alder og e-mail. Observationer af den registreredes opmærksomhed, 
hukommelse, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, 
selvregulering, grovmotorik, finmotorik, samt færdigheder og aktiviteter i dagligdagen. 

 

Følgende følsomme personoplysninger behandles: 

• Modersmål og etnicitet, samt helbredsoplysninger: Særlig den registreredes nedsatte 
fysiske eller psykiske funktionsevne.  

 

Følgende personoplysninger behandles om kontaktpersoner og testadministratorer:  

• Navn, e-mail og telefonnummer. 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   
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a) Testpersoner: Beboere på botilbud og brugere af dagtilbud for voksne (muligvis også 
børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

b) Testadministratorer: Ansatte på bo- og dagtilbud.  
c) Kontaktpersoner: Forældre, andre omsorgspersoner eller person med værgemål.  

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.7 – eSkolen 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
onlineportalen eSkolen, som benyttes til at planlægge digitale undervisningsforløb til den 
tværfaglige undervisning i grundskolen.  

eSkolen kan forbindes med andre produkter heriblandt EVALD og giver den dataansvarlige et 
stort råderum for anvendelse af portalen.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen: eSkolen til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden eskolen.dk, via Alineas Next portal. 

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Personoplysninger der behandles i onlineportalen hentes via UNI-logins webservice ws17’s lille 
pakke.  

 
Følgende oplysninger behandles: 

Skolens elever  

• Navn og eventuelt resultater fra andre produkter jf. A1.  
 

Skolens ansatte 

• Navn og stillingsbetegnelse. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som 
navnebeskyttet. 

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Skolens ansatte 
b) Skolens elever 

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.8 - EQi-2.0 testen 
 

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen EQI-2.0. Testen beskæftiger sig med den registreredes styrker og svagheder i 
erhvervslivet.  

Testen kan anvendes i forbindelse med rekruttering, lederudvikling, team- og 
organisationsudvikling samt coach-forløb.  

Resultatet af testen resulterer i to forskellige rapporttyper: 

• én klientrapport  
• én coachrapport  
 

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille testen: EQi-2.0 til rådighed for 
den dataansvarlige på hjemmesiden tap.mhs.com.  

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles: 

• Navn og e-mail 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, som 
omfatter følgende kategorier af registrerede:   

a) Den dataansvarliges ansatte 
 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.9 – Evald 
 

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
evalueringsredskabet Evald. Redskabet anvendes til at afdække elever på mellemtrinets 
læseforståelse.  

 

Evalueringsredskabet består af:  

• 8 læseforståelsesprøver  
• 2 ordkendskabsprøver 
• 1 ordlæseprøve 
• 1 teksttypekendskabsprøve 
• 1 samtaleguide om læsestrategier og læsevaner.  

 

Redskabet og de dertilhørende test tager udgangspunkt i tekster, som elever på de 
pågældende klassetrin læser i dansk og øvrige fag. Redskabet kan gennemføres på klassebasis 
eller med enkeltelever, og resultaterne præsenteres som klasseoversigt og individuelle 
elevrapporter.  

Resultatet anvendes af den dataansvarlige til at få indblik i de registreredes forudsætninger for 
god læseforståelse og giver mulighed for tilrettelæggelse af undervisning herefter.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen af Evald til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden evald.dpf.dk. 

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Databehandleren behandler personoplysninger, som hentes via UNI-logins webservice ws17’s 
mellempakke.  

Følgende personoplysninger behandles: 

Testpersonernes bruger id, navn, fødselsdato, klassetrin og køn. Ved adressebeskyttelse vil 
navn ligeledes fremgå som navnebeskyttet. Derudover behandles den registreredes 
færdigheder i afkodning, ordkendskab og teksttypekendskab.  
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A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, der 
har nær relation til den Dataansvarlige, enten som: 

a) Testpersoner: Elever på 4. og 5. klassetrin 
b) Brugere: Skolens ansatte 

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. Ved en prøveperiode vil 
databehandlingen finde sted i et afgrænset tidsrum.  



 

 15 

Bilag A.10 - Online.dpf.dk  
 

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
databehandlerens portal for online produkter inden for pædagogik, psykologi og organisation.  

Portalen giver adgang til produkterne:  

• ASQ:SE-2 (Bilag A.1)  
• ASQ-3 (Bilag A.2)  
• CEFi (Bilag A..3)  
• Funktionsbeskrivelse (Bilag A.4) 
• DPU 0-6 år (Bilag A.5)  
• DPU – Voksne (og børn og unge) (Bilag A.6)  

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille produkter på online.dpf.dk og 
til rådighed for den dataansvarlige. 

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Behandlingen af typen af personoplysninger vil afhænge af produktet. Der henvises til de 
enkelte bilag (A.1, A.2, osv.) for disse produkter. 

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandlingen af kategorien af registrerede vil afhænge af produktet. Der henvises til de 
enkelte bilag (A.1, A.2, osv.) for disse produkter. 

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.11 – SEF 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
testen SEF. Testen vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos 
børn og unge.  

Testen består af syv standardiserede delprøver og et prøveskema.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen af SEF til 
rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden sef.dpf.dk.  

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Følgende personoplysninger behandles om testpersoner: 

• Navn, køn, alder, klassetrin og e-mail.  
 

Dertil behandles følgende følsomme personoplysninger behandles: 

• Modersmål og diagnose. 
 

Følgende personoplysninger behandles om testadministratorer:  

• Navn og e-mail 
 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, der 
har nær relation til den Dataansvarlige, enten som: 

a) Testpersoner: Børn og unge i alderen 9-18 år.  
b) Testadministratorer: Fagpersoner med testerfaring bl.a. audiologopæder, 

talehørekonsulenter, psykologer og kandidater i pædagogisk psykologi.  
 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 
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Bilag A.12 - STAV Online 
A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af 
den dataansvarlige 

Formålet med behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere 
databehandlerens onlineproduktet STAV Online.  

STAV Online er opbygget med opgaver i grammatik, stavetræning og tegnsætning. 

STAV Online giver den dataansvarlige overblik over klassens samlede samt hver enkelt elves 
niveau og dermed mulighed for at tilrettelægge undervisningen.  

Databehandlerens service omfatter udelukkende levering af systemet og hosting – analyse af 
resultater indgår ikke. 

 

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen) 

Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille produktet STAV Online til 
rådighed for den dataansvarlige og de registrerede på hjemmesiden stav-online.dk.  

 

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede 

Databehandleren behandler personoplysninger, som hentes via UNI-logins webservice ws17’s 
mellempakke.  

Følgende personoplysninger behandles: 

• Elevnavne, stilling og køn, samt faglige kundskaber. Ved adressebeskyttelse vil navn 
ligeledes fremgå som navnebeskyttet.  

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Behandling af personoplysninger vil i hovedsagen ske for identificerede fysiske personer, der 
har nær relation til den Dataansvarlige, enten som: 

a) Brugere: Elever på klassetrin 1.-8. klasse og skolens ansatte. 
 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. 
Behandlingen har følgende varighed 

Databehandlingen finder sted i samme tidsrum som Hovedaftalen. 


