
 
 
 

 

 

 

 

Skriftlig aftale om kursusudbyderes 
behandling af visse personoplysninger 
(en såkaldt databehandleraftale) 
 
 
 
 
 
 
Såfremt undertegnede kursusudbyder godkendes af Beredskabsstyrelsen til at udbyde farligt 
gods chaufførkurser, vil undertegnede kursusudbyder skulle behandle visse 
personoplysninger for Beredskabsstyrelsen. Der er tale om de oplysninger om navn, 
CPR-nummer, eksamensresultater og bevisnummer, som undertegnede 
kursusudbyder vil være forpligtet til at foretage indrapportering af i medfør af 
pkt. 9.2 i Beredskabsstyrelsens bestemmelser om afholdelse af eksamen på 
farligt gods chaufførkurser. En godkendelse sker derfor på vilkår af, at der indgås 
nærværende skriftlige aftale mellem kursusudbyderen og Beredskabsstyrelsen, og 
godkendelsen træder tidligst i kraft, når denne aftale foreligger. 
 
Ved behandling af ovennævnte personoplysninger i forbindelse med udbud og afholdelse af 
farligt gods chaufførkurser virker undertegnede kursusudbyder som databehandler for 
Beredskabsstyrelsen, der er den dataansvarlige. Ved behandling af øvrige personoplysninger 
vil Beredskabsstyrelsen ikke være at betragte som dataansvarlig.  
 
Undertegnede kursusudbyder behandler kun de personoplysninger, hvor 
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig, efter instruks fra Beredskabsstyrelsen. 
 
Undertegnede kursusudbyder er bekendt med, at personoplysninger omfatter enhver form 
for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede), og at 
enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk 
databehandling, som disse personoplysninger gøres til genstand for, er at betragte som en 
behandling af personoplysninger. 
 
Undertegnede kursusudbyder må i denne forbindelse ikke bruge de omfattede 
personoplysninger til andre behandlinger, end de behandlinger som er nødvendige for 
udførelse af de med udbud og afholdelse af kurser forbundne opgaver. 
 
Undertegnede kursusudbyders behandling af disse personoplysninger vil ske efter 
bestemmelserne i sikkerhedsbekendtgørelsen (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 
15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001).  
 
Undertegnede kursusudbyder træffer inden behandling af disse personoplysninger de 
fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne 
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hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Dette kan f.eks. ske 
ved sikkerhedskopiering efter nærmere fastlagte rutiner. 
 
Undertegnede kursusudbyder træffer inden behandling af disse personoplysninger de 
fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid 
med persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer.) 
 
Der er hos undertegnede kursusudbyder kun adgang til disse personoplysninger for 
medarbejdere, der er beskæftiget med de formål, hvortil oplysningerne behandles, og som 
direkte er autoriserede hertil. Der kan dog også udstedes midlertidige autorisationer til 
personer, som f.eks. udfører revision eller teknisk vedligeholdelse. Den enkelte medarbejder 
må kun være autoriseret til behandling af netop de oplysninger, som vedkommende har 
behov for at være autoriseret til. Autorisationerne skal inddrages, når medarbejderne ikke 
længere har behov for disse. Autoriserede medarbejdere kan kun få adgang til 
personoplysningerne ved at identificere sig overfor et teknisk adgangskontrolsystem, f.eks. 
ved brugeridentifikation med tilhørende password. Datatilsynet anbefaler, at password har 
en længde på mindst 8 tegn. Passwords bør opbygges af en blanding af tal og store og små 
bogstaver. Passwords bør skiftes mindst en gang om året. 
 
Der er hos undertegnede kursusudbyder desuden fastsat regler og givet en instruktion til 
medarbejdere, der behandler disse personoplysninger, om, at både papirbaseret materiale 
og materiale i elektronisk form, der indeholder disse personoplysninger, skal opbevares og 
tilintetgøres således, at oplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab, og 
således, at der ikke gives mulighed for identifikation af en person i et længere tidsrum end 
det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 
Medarbejderne er f.eks. bekendt med, at tilmeldingsblanketter, eksamensopgaver, 
rapporteringsskemaer og udskrifter fra et elektronisk register, der indeholder disse 
oplysninger, skal tilintetgøres ved makulering. Oplysninger om identificerbare personer skal 
slettes effektivt. Oplysninger, som er modtaget eller behandlet elektronisk skal eksempelvis 
slettes både i indbakke og i ”skraldespand” i e-post-systemet. 
 
Medarbejderne er endvidere bekendt med, at det kun må være muligt at identificere en 
person i undertegnede kursusudbyders register, så længe den registrerede person er 
indehaver af et gyldigt ADR-bevis. Herefter skal oplysninger om identificerbare personer 
slettes effektivt. 
 
Sletning af personoplysninger skal altid ske snarest efter færdiggørelse af behandling, når 
oplysningerne ikke længere skal anvendes til det angivne formål, dog senest efter 30 dage. 
 
Medarbejderne hos undertegnede kursusudbyder er desuden bekendt med, at ekstern 
telekommunikation i forbindelse med behandling af disse personoplysninger, dvs. f.eks. 
forsendelse af disse oplysninger med e-post, telefax eller lignende, kun må finde sted, hvis 
der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse 
forbindelser kan få adgang til oplysningerne. Det gælder i den forbindelse, at oplysninger 
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om CPR-nummer kun må forsendes med e-post, såfremt der foretages en kryptering. Af 
denne grund vil undertegnede kursusudbyder kun sende rapporteringsskemaer til 
Beredskabsstyrelsen som almindelig postforsendelse eller som krypteret e-post. 
 
Undertegnede kursusudbyder har endvidere foretaget fysisk sikring mod tyveri, hærværk og 
uvedkommendes adgang til disse personoplysninger, f.eks. ved aflåsning af lokaler og 
bygningsafsnit, alarmsystem, begrænset adgang til serverrum, samt hensigtsmæssig 
placering af skærme og printere (specielt i ekspeditions- og publikumsområder).  
 
Inden reparation og service af dataudstyr, der indeholder disse personoplysninger, 
træffer undertegnede kursusudbyder de nødvendige foranstaltninger mod, at oplysningerne 
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at oplysningerne 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med 
persondataloven. Dette skal så vidt muligt ske ved, at oplysningerne slettes, men kan 
alternativt f.eks. ske ved, at kursusudbyderen sikrer sig, at reparations- og servicepersonalet 
under ingen omstændigheder vil videregive eller anvende oplysninger, som de måtte blive 
bekendt med under deres arbejde. 
 
Inden salg og kassation af datamedier, som indeholder disse personoplysninger, træffer 
undertegnede kursusudbyder de nødvendige foranstaltninger mod, at oplysningerne 
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at oplysningerne 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med 
persondataloven. Dette kan f.eks. ske ved, at medierne destrueres eller afmagnetiseres, så 
der ikke er mulighed for at læse indholdet, eller, hvis medierne skal genbruges, ved at 
oplysningerne ved anvendelse af et specialprogram til overskrivning slettes effektivt.  
 
Undertegnede kursusudbyder er indforstået med, at behandling af disse personoplysninger 
ikke må finde sted ved anvendelse af hjemmearbejdspladser. 
 
Undertegnede kursusudbyder vil sikre, at der samtidig med indsamling af disse 
personoplysninger hos personen selv, gives vedkommende følgende meddelelse: 
”Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som finder 
sted når en kursist tilmeldes og deltager i et farligt gods chaufførkursus. Oplysningerne skal 
anvendes til kursusudbyderens eventuelle udstedelse af et ADR-bevis og førelse af et 
register over udstedte gyldige ADR-beviser samt til Beredskabsstyrelsens kontrol med 
udstedelsen af ADR-beviser og førelse af et register over udstedte gyldige ADR-beviser. 
Oplysningerne vil udelukkende blive behandlet af Beredskabsstyrelsen og den 
kursusudbyder, som kursisten deltager i et farligt gods chaufførkursus hos. I det omfang 
lovgivningen kræver eller tillader det, vil Beredskabsstyrelsen på Politiets og andre offentlige 
myndigheders anmodning kunne videregive oplysningerne hertil. En kursist er berettiget til 
indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende og til at få berigtiget urigtige 
eller vildledende oplysninger. Kursusudbyderen vil slette oplysningerne, når beviserne ikke 
længere er gyldige”.  F.eks. kan denne meddelelse være fortrykt en eventuel 
tilmeldingsblanket. Såfremt indsamling af disse personoplysninger sker hos andre end 
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personen selv, skal ovennævnte meddelelse gives til personen selv ved registreringen af 
oplysningerne. 
 
Undertegnede kursusudbyder skal på Beredskabsstyrelsens anmodning give 
Beredskabsstyrelsen tilstrækkelige oplysninger til, at styrelsen kan påse, at de nævnte 
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 
 
Undertegnede kursusudbyder er derfor indforstået med, at det er en betingelse for en 
opretholdelse af Beredskabsstyrelsens godkendelse, at udbyderen inden for ½ år fra dato 
og herefter mindst en gang årligt fremsender en revisionserklæring fra en uafhængig 
tredjepart til Beredskabsstyrelsen, der godtgør, at der er truffet sådanne foranstaltninger 
som krævet ved denne aftale, og at kursusudbyderen og dennes medarbejdere er bekendt 
med indholdet af aftalen og de deraf følgende forpligtelser m.v. Dertil er undertegnede 
kursusudbyder indforstået med at skulle oplyse nærmere om de konkrete foranstaltninger 
m.v. på forlangende af Beredskabsstyrelsen. 
 

Kursusudbyder:  

Adresse:  

Postnummer og by:  

CVR-nummer og evt. 
P-nummer: 

 

Kontaktpersons 
navn: 

 

Telefonnummer:    
 

For kursusudbyder Navn:  

 Underskrift:  

 

For Beredskabsstyrelsen Navn:  

 Underskrift:  
 
 
 
 
 


