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Til kommuner, regioner og institutionsledere 

 

Orientering om dataansvar mv. for de it-systemer som STIL stiller 

til rådighed for undervisningssektoren 

Den 25. maj 2018 får den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) direk-

te virkning i Danmark. En vigtig del af grundlaget for databeskyttelse er, 

at der er en dataansvarlig for alle persondatabehandlinger. Med dataan-

svaret følger en række forpligtelser i relation til den registrerede og an-

svaret for behandlingssikkerhed m.m.    

 

På undervisningsområdet stiller STIL (Styrelsen for It og Læring) en 

række administrative it-systemer til rådighed for kommuner, regioner og 

institutioner. For at sikre klarhed om hvem der er dataansvarlig for per-

sondatabehandlinger i disse systemer - og sikre en så let administrativ 

løsning for alle parter som muligt - har STIL udarbejdet to cirkulæreskri-

velser.   

 

De to cirkulæreskrivelser fastlægger rollefordelingen i følgende punkt 1 

og 2 og det deraf følgende ansvar i relation til persondatalovgivningen.  

 

1. Kommuner, regioner og institutioner og STIL har fælles dataan-

svar 

2. Kommuner, regioner og institutioner er dataansvarlige og STIL 

er databehandler 

3. STIL er dataansvarlig. STIL er dataansvarlig for de it-systemer 

hos STIL, som anvendes til modtagelse af statistikoplysninger el-

ler hvor der udelukkende behandles oplysninger med til et stati-

stisk formål. Det gælder således Undervisningsministeriets triv-

selsværktøj (folkeskolen) og ministeriets datavarehus med ud-

dannelsesstatistik.    
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Tabel 1. Dataansvar for fælles offentlige it-systemer, som STIL 

stiller til rådighed for undervisningssektoren 

Kommuner / regioner / 

institutioner er dataan-

svarlige og STIL er da-

tabehandler 

Kommuner / 

regioner / insti-

tutioner og STIL 

har fælles data-

ansvar 

STIL er dataansvar-

lig 

Praktikpladsen.dk EfterUddannel-

se.dk 

Eksamensdatabasen 

Netprøver Viskvalitet Karakterdatabasen 

Viseffekt.dk Ordblindetesten Indberetningsportalen 

Optagelse.dk XPRS Nationale test  

SkoleKom Folkeskolens Prø-

ver  

UddannelsesGuiden 

Elevplan.dk og Digitale 

Uddannelsesaftaler 

PrøveAdministra-
tionsSystemet 
(PAS) 

 

Praktik+   

EGU-Portalen   

KUU-Portalen   

EASY A   

EASY P   

EASY F   

 

De to cirkulæreskrivelser fastlægger, hvilket ansvar og forpligtelser par-

terne har. Kommuner, regioner og institutioner er ansvarlige for relatio-

nen til de registrerede (elever og forældre) herunder bl.a. oplysningsplig-

ten, indsigtsretten, fortegnelser samt håndtering af lokale databrud og 

sikkerhedsforanstaltninger mv. STIL er ansvarlig for de centrale it-

systemer herunder bl.a. fortegnelser, håndtering af centrale databrud 

samt tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i den forbin-

delse.  

 

Der hvor kommuner, regioner og institutioner er dataansvarlige og STIL 

er databehandler giver modellen med cirkulæreskrivelser den administra-

tive lettelse, at der ikke skal indgås enslydende databehandleraftaler mel-

lem parterne for de ovennævnte it-systemer. 

 

Den nærmere fordeling af ansvaret og pligter fremgår af cirkulæreskrivel-

serne. De er vedlagt som bilag. Det er vigtigt at formidle indholdet i cir-

kulærerne til skolens ledelse og administrative medarbejdere. Endvidere 

er vedlagt bilag om baggrunden for de tre udmøntninger af dataansvaret.  

 

Særlige forhold for UNI-Login og Ungedatabasen 

Særligt for UNI-Login og Ungedatabasen gælder det, at dataansvaret er 

reguleret i vejledningsloven, så det er de statsinstitutioner, kommuner, 

regioner eller selvejende institutioner som behandler personoplysninger i 
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de to it-systemer der er dataansvarlige og STIL er databehandler. Regule-

ringen i vejledningsloven betyder, at der ikke skal indgås databehandler-

aftaler mellem de dataansvarlige og STIL som databehandler. STIL er i 

færd med at udarbejde bekendtgørelse på området.  

 

Yderligere information 

STIL vil snarest muligt stille relevante informationer fra STILs fortegnel-

ser til rådighed for kommuner, regioner og institutioner med henblik på 

at lette det lokale arbejde med at udarbejde selvstændige fortegnelser.   

 

For spørgsmål henviser vi til spørgsmål/svar på viden.stil.dk som løben-

de opdateres og hvor det er muligt overordnet at orientere sig om ud-

meldinger vedrørende dataansvar for persondatabehandlinger på under-

visningsområdet. Er der behov for at kontakte os, fremmer det sagsbe-

handlingen, hvis man opretter en sag via vores supportsystem, hvorefter 

STIL vender tilbage til jer hurtigst muligt. Dette sker via følgende link: 

https://www.stil.dk/support/kontakt-support. 

 

Det er også muligt at kontakte STIL telefonisk på 70212153.   

 

Vedlagt materiale: 

 Bilag 1: Baggrund om udmøntning af dataansvaret 

 Bilag 2: Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse admini-
strative systemer, som stilles til rådighed af Styrelsen for It og Læ-
ring 

 Bilag 3: Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for It og Lærings opgaver 
som databehandler i visse fælles administrative systemer på under-
visningsområdet 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Harder 

Vicedirektør 

Styrelsen for It og Læring 
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