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1. Fælles dataansvar

1.1.

1.2,

1.3;

1.4.

Denneaftale fastseetter ansvarsfordelingen mellem Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 i for-
bindelse med:

Indsamling af data om fiskeri via applikationen Fangstjournalen.

Efter databeskyttelsesforordningensartikel 26 foreligger der et feelles dataansvar, n&rto eller
flere dataansvarlige i feellesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlernetil behandling.

Såfremt der foreligger et fælles dataansvar, skal de fælles dataansvarlige på en gennemsig-
tig måde fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henholdtil
databeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af den registreredes rettigheder
og deres respektive forpligtelser til at fremlægge de oplysninger, der er omhandleti artikel
13 og 14, ved hjælp af en ordning imellem dem, medmindre og i det omfang de dataansvar-
liges respektive ansvar er fastlagt i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som de
dataansvarlige er underlagt.

Ordningenskal efter databeskyttelsesforordningensartikel 26, stk. 2, på behørig vis afspejle
de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Det væsentligste
indhold af ordningen skal ligeledes gøres tilgængeligt for de registrerede.

Den registrerede kan dog, uanset ordningens udformning, udøve sine rettigheder i medfør
af databeskyttelsesforordningen med hensyntil og over for den enkelte dataansvarlige.

Den ”interne” ansvarsfordeling i aftalen om fælles dataansvar hindrer ligeledes ikke, at til-
synsmyndigheden kan udøvesine beføjelser overfor både Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig
2.

Der er mellem Dataansvarlig 1 0g Dataansvarlig 2 enighed om,at deri forbindelse med ind-
samling af oplysninger om fiskeri ved hjælp af applikationen Fangstjournalen foreligger et
fælles dataansvar. Ved vurderingen herafer derbl.a. lagt vægt på:

Parterne ønsker begge at indsamle oplysninger om fiskeri og kan gøre dette hensigtsmæssigt
igennem Fangstjournalen.

Denneaftale er udformet med henblik på, at Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 kan efterleve
kravenetil fælles dataansvar i databeskyttelsesforordningensartikel 26. I aftalen fastlægges
Dataansvarlig 1's og Dataansvarlig 2's respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i
henhold til databeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af den registreredes
rettigheder og forpligtelsen til at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13 og
14.
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2. Overordnet ansvarsfordeling

Zed

2.2.

Det er aftalt af Dataansvarlig 1 er ansvarlig for hovedparten af de persondataretlige forplig-
telser, der knytter sig til selve indsamlingen af personoplysninger (den behandling Parterne
er ansvarlige for i fællesskab). Parterne er hver i sær ansvarlige for den behandling, der følger
efter indsamlingen, herunderat give oplysningertil de registrerede angående denne behand-
ling.

Dataansvarlige 2 er ansvarlig for at sikre et gyldig behandlingsgrundlag for at kunne udføre
den fælles behandling og at kunne dokumentere dette samtat føre en fortegnelse angående
den fælles behandling. Dataansvarlig 2 er desuden selv ansvarlig for den efterfølgende be-
handling herunderat haveetgyldigt behandlingsgrundlag, give påkrævede oplysningertil de
registrerede om denne mv.

3. Principper og behandlingshjemmel

3.1.

3.2.

Parterne er enige om, at Parterne, hver i sær er ansvarlige for at sikre, at de har et gyldig
behandlingsgrundlag for den fælles behandling og at kunne dokumenteredette.

Dataansvarlig 1 og Dataansvarlig 2 er hver især ansvarlige for at overholde principperne for
behandling af personoplysninger, idet omfang at reglerne finder anvendelse på den pågæl-
dendes ansvarsområderifølge denne aftale.

4. De registreredes rettigheder

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Dataansvarlig 1 er ansvarlig for sikringen af de registreredes rettigheder gennem iagttagelse
af nedenståenderegleri databeskyttelsesforordningen:

& oplysningspligt ved indsamling af personoplysningerhosdenregistrerede for så vidt an-
går indsamlingen af personoplysninger(den fælles behandling),

e den registreredes indsigtsret,

e ret til berigtigelse,

e rettil sletning (retten til at blive glemt),

e ret til begrænsning af behandling,

e  underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysningereller

begrænsning af behandling,

e rettil indsigelse mod en behandling.

Dataansvarlig 1 er ansvarlig for sikring af de under4.1 angivne rettigheder for så vidt angår
den fælles behandling. For den efterfølgende behandling er Parterne, hver i især ansvarlige
for egen behandling.

Såfremt Dataansvarlig 1 modtager en anmodning eller henvendelse fra en registreret vedrø-
rende de forhold, der er omfattet af Dataansvarlig 2's ansvar, jf. ovenstående, oversendes
dennetil besvarelse hos Dataansvarlig 2 snarest muligt.

Såfremt Dataansvarlig 2 modtager en anmodningeller henvendelse fra en registreret vedrø-
rende de forhold, der er omfattet af Dataansvarlig 1's ansvar, jf. ovenstående, oversendes
dennetil besvarelse hos Dataansvarlig 1 snarest muligt.
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4.5. 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 databeskyttelsesforordningen

5.1.

5.2.

5.3;

5.4.

Dataansvarlig 1 er ansvarlig for, under hensyntagentil den pagzeldende behandlings karakter,
omfang, sammenhæng og formål samtrisiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fy-
siske 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 eri
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Foranstaltningerne skal om nødven-
digt revideres og ajourføres. (databeskyttelsesforordningens artikel 24). Dette kan eksem-
pelvis indebære, at dataansvarlig 1 udarbejder procedurer for håndtering af sikkerhedsbri-
ster, anmodninger om indsigt eller opfyldelse af oplysningspligten.

Dataansvarlig 1's foranstaltninger skal, hvis det ståri rimeligt forhold til behandlingsaktivite-
terne, omfatte implementeringen af passende databeskyttelsespolitikker.

Dataansvarlig 1 er ansvarlig for iagttagelse af reglen om databeskyttelse gennem design og
databeskyttelse gennem standardindstillinger i databeskyttelsesforordningensartikel 25.

Dataansvarlig 1 er ansvarlig for at iagttage kraveti databeskyttelsesforordningens artikel 32
om behandlingssikkerhed. Dette indebærer, at Dataansvarlig 1 under hensynstagentil det
aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings
karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og
alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører passende tekniske
og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passertil disse risici.

Dataansvarlig 1 skal derfor foretage (og kunne dokumentere) en risikovurdering, og herefter
gennemføre foranstaltninger for at begrænse de identificerede risici.

6. Anvendelse af databehandlere og underdatabehandlere

6.1.

6.2.

Dataansvarlig 1 er berettiget til at anvende databehandlere og/eller eventuelle underdatabe-
handlerei tilknytning til den fælles behandling.

Ved eventuel anvendelse af databehandlere og/ eller underdatabehandlere er Dataansvarlig
1 ansvarlig for at efterleve kravenei databeskyttelsesforordningensartikel 28. Dataansvarlig
1 er herefter bl.a. forpligtettil:

e 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,

e at sikre, at der foreligger en gyldig databehandleraftale mellem Dataansvarlig 1 og
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e at sikre, at der foreligger en gyldig underdatabehandleraftale mellem databehandleren

og en eventuel underdatabehandler.

6.3. Dataansvarlig 2 skal efter anmodning herom gøres bekendt med, om oplysningerne behand-
les af databehandlere og evt. underdatabehandlere hos Dataansvarlig 1

6.4. Hvis oplysningerne behandles af databehandlere og evt. underdatabehandlere, skal Dataan-
svarlig 2 efter anmodning herom gøres bekendt med indholdet at aftalerne mellem Dataan-
svarlig 1 og databehandleren/underdatabehandleren.

7. Fortegnelse

7.1. Bagge Parter er ansvarlig for at iagttage kraveti databeskyttelsesforordningensartikel 30 om
fortegnelser over behandlingsaktiviteter. Dette indebærer, at begge Parter udarbejder en for-
tegnelse over den behandling, som parterneerfælles dataansvarlige for.

Vids Parterne orienterer hinanden om indholdet af ovennævnte fortegnelser.

753: Begge Parter udarbejder - på baggrund af indholdet i hinandens fortegnelse - egen forteg-
nelse over den af aftalen omhandlede behandlingsaktivitet.

8. Anmeldelse af brud på persondatasikkerhedentil tilsynsmyndigheden

8.1. Dataansvarlig 1 er ansvarlig for efterlevelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 33 om
anmeldelse af brud pa persondatasikkerhedentil tilsynsmyndigheden.

8.2. Parterne er kun fælles om ansvaret for behandling af personoplysninger for så vidt angår
indsamling af oplysninger. For efterfølgende behandlinger er Parterne hver i sær ansvarlig for
egen behandling og dermed også for anmeldelse af sikkerhedsbrud til tilsynsmyndigheden.

9. Underretning om brud på persondatasikkerhedentil den registrerede

9.1. Dataansvarlig 1 er ansvarlig for iagttagelsen af databeskyttelsesforordningensartikel 34 ved-
rørende underretning om brud pa persondatasikkerhedentil den registrerede.

9.2. Parterne er kun fælles om ansvaret for behandling af personoplysninger for så vidt angår
indsamling af oplysninger. For efterfølgende behandlinger er Parterne hver i sær ansvarlig for
egen behandling og dermed også for anmeldelse af sikkerhedsbrudtil tilsynsmyndigheden.

10. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring

10.1. Dataansvarlig 1 er ansvarlig for iagttagelsen af kraveti databeskyttelsesforordningensartikel
35 om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Dette indebærer, at Dataansvarlig 1,
hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter,
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omfang, sammenhængog formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske perso-

ners rettigheder og frihedsrettigheder, forud for behandlingen foretager en analyse af de på-

tænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger.

10.2. Dataansvarlig 1 er ligeledes forpligtet til at iagttage kravet i databeskyttelsesforordningens

artikel 36 om forudgåendehøring af tilsynsmyndigheden, når dette er aktuelt.

11. Overførsel af personoplysningertil tredjelande eller internationale organisationer

11.1. Dataansvarlig 1 kan træffe afgørelse om, at der kan ske overførsel af personoplysningertil
tredjelandeeller internationale organisationer.

11.2. Dataansvarlig 1 er ansvarlig for iagttagelsen af kravene i databeskyttelsesforordningens ka-

pitel V, såfremt der sker overførsel af personoplysningertil tredjelande eller internationale

organisationer.

12. Klager

12.1. Parterne er hver især ansvarlige for behandlingen af eventuelle klager fra registrerede, hvis

klagerne omhandler overtrædelse af bestemmelser i databeskyttelsesforordningen,for hvilke

parten efter denne aftale er ansvarlig.

12.2: Hvis én af parterne modtager en klage, som rettelig bør behandles af den anden part, over-
sendesklagen til denne dataansvarlig snarest muligt.

12.3. Hvis én af parterne modtager en klage, hvor en del af klagen rettelig bør behandles af den

anden part, oversendes dennedeltil besvarelse hos parten snarest muligt.

12.4. Den registrerede skal, i forbindelse med partens oversendelse af en klage eller en del heraf

til den anden part, oplyses om det væsentligste indhold af denne aftale.

13. Orientering af den anden part

13.1. Parterne orienterer hinanden om væsentlige forhold, der har betydning for den fælles be-
handling og denne aftale.

14. Regulering af andre forhold

14.1. Parterne er enige om at de kun er fælles om ansvar for behandling af personoplysninger for

så vidt angår indsamling af oplysningerne. For efterfølgende behandlingerer Parterne hveri

sær ansvarlige for egen behandling i enhver henseende.

15. Ikrafttræden og ophør

15.1. Denneaftale træder i kraft ved begge parters underskrift heraf.
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15.2. Aftalen er gældende, så længe perterne i fællesskab indsamler personoplysninger,eller indtil
aftalen afløses af en ny aftale, som fastsætter ansvarsfordelingen i forbindelse med behand-
lingen.

15.3; Underskrift

På vegne af [Dataansvarlig 1]

 

Navn: Christian Skov

Stilling: Lektor

Dato: 18 Februar 2020
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På vegne af [Dataansvarlig 2]

HE DF

Navn: Steen Thomsen

Stilling: Formand

Dato: 5. marts 2021

 


