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Indledning  
Når vi indgår en databehandleraftale med en ekstern leverandør om behandling af persondata, skal vi sikre 

at leverandøren efterlever aftalen.   

Vi skal gøre det for at sikre, at leverandøren beskytter data ligeså forsvarligt, som vi selv ville gøre. Hvis vi 

har et højt beskyttelsesniveau til de data som leverandøren behandler, så skal leverandøren have 

implementeret det samme niveau.   

Vi skal også gøre det for at kunne bevise, at vi efterlever gældende lovgivning på området, eksempelvis at 

der er indført passende behandlingssikkerhed som fastsat i Databeskyttelsesforordningen.   

Hvis du er ved at indgå en databehandleraftale og benytter Brøndby Kommunes skabelon, så vil du skulle 

tage stilling til hvilken form for tilsyn der skal gennemføres, da tilsyn er med i skabelonen (afsnit 10). Derfor 

anbefales det, at du kigger denne vejledning igennem, inden du beslutter hvilken tilsynsmetode der er 

relevant.   

Omfang   

Brøndby Kommune foretager tilsyn med udgangspunkt i væsentlighed og risiko. Med det menes at der skal 

tages hensyn til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risici for 

fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Jo større risici, jo større er kravene til sikkerhed.   

Dette skal afspejles i den måde hvorpå vi skal lave tilsyn.   

I denne vejledning er der beskrevet to tilsynsmetoder, som tager udgangspunkt i:     

1. Væsentlige mængder af data, med høje konsekvenser for fysiske personers rettigheder og 

frihedsrettigheder og høje konsekvenser hvis der sker et brud på fortrolighed, integritet og 

tilgængelighed  

2. Begrænsede mængder af data med få konsekvenser for fysiske personers rettigheder og 

frihedsrettigheder  

Eksempel 1: En leverandør drifter et system, hvori der behandles store mængder af personoplysninger om 

kommunens borgere. Der behandles oplysninger om navn, cpr-nummer, bopæl, pårørende, adresse og 

helbredsoplysninger.   

Eksempel 2: En leverandør skal yde support til kommunens hjemmeside. Leverandøren kan få adgang til 

almindelige personoplysninger, som ligger på kommunens hjemmeside.   

  

Tilsynsmetoder  

Kommunens niveau for tilsyn tager udgangspunkt i tre typer af tilsyn, som fastsættes og afspejles i 

ovennævnte vurdering af væsentlighed og risiko.    

  

Tilsyn kan gennemføres som:    
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• Revisorerklæring (eksempelvis ISAE 3402) som er udarbejdet af en 

uvildig tredjepart  

• Kommunen foretager selv tilsyn, enten som  o Fysisk tilsyn o 

Interview/spørgeskema   

Nedenfor er de enkelte typer beskrevet mere uddybende.  

Revisorerklæringer  

Databehandlere, som beskrevet i eksempel 1, vil som oftest acceptere at levere en årlig og vederlagsfri 

revisorerklæring.   

Revisorerklæringen udarbejdes som regel én gang årligt af en uvildig part, et revisorfirma, som har 

kompetencer inden for informationssikkerhed. Revisoren vurderer leverandørens sikkerhed og it-drift og 

påpeger forhold som er kritiske.   

Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til revisorerklæringen, og vurderer om revisor har påpeget forhold 

der bør løftes overfor databehandleren (leverandøren). Kontakt eventuelt databeskyttelsesrådgiveren for 

at få rådgivning, hvis der er forhold der er påpeget som kritiske.   

Du skal forvente at du selv indhente revisorerklæringen hos leverandøren. Så skriv i kalenderen senest på 

årsdagen for indgåelse af aftalen, at du skal huske at indhente revisorerklæringer.   

Husk også i samme ombæring at bede om revisorerklæringer på eventuelle underdatabehandlere, eller få 

dokumentation fra leverandøren om, at der er foretaget tilsyn på anden vis.   

Hvis det ikke er muligt at få en revisorerklæring hos en databehandler, så er vi selv forpligtet til at føre 

tilsyn. Et tilsyn hos en it-udbyder vil som oftest være en mere kompleks opgave og kræver flere 

kompetencer. Det er derfor en god ide, at kontakte din informationssikkerhedskoordinator eller 

databeskyttelsesrådgiveren for at få gode råd.   

Kommunen foretager selv tilsyn  

Hvis du ikke kan få en aftale om en revisorerklæring, så skal vi selv føre tilsyn. Det kan gennemføres enten 

som et fysisk tilsyn eller som et interviewbaseret tilsyn.    

Fysisk tilsyn  

Fysiske tilsyn kræver lidt forberedelse. Du skal varsle tilsynet overfor leverandøren i passende tid. Der er 

vedhæftet en skabelon, som du kan bruge som inspiration til en mail til leverandøren.   

Det er god skik at orientere databehandleren om de emner du har fokus på. Brug evt. Annex A i ISO27001, 

som inspiration og udvælg 3-5 fokusområder. Et fysisk tilsyn vil aldrig kunne nå hele vejen rundt, det vil 

tage dage måske uger, så vær realistisk. Måske er der forhold der er ’oppe i tiden’, som du skal have fokus 

på. Et eksempel kunne være:   

• Styring: organisering, sikkerhedspolitik og retningslinjer  

• Adgangsstyring: Almindelige rettigheder, udvidede rettigheder, styring af brugere   
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• Medarbejdersikkerhed: adfærdskodeks, tavshedspligt, ansættelse, sanktioner ved brud på 

sikkerheden  

• Fysisk sikkerhed: adgangskontrol, opbevaring af fysiske dokumenter og kassation af udstyr  

Et fysisk tilsyn er resursekrævende og det er vigtigt at du hele tiden har tanke på væsentlighed og risiko. 

Man kan nemt komme på ’sidespor’ og overse det væsentlige. Det er derfor en god ide, at du holder dig til 

din skabelon. Omvendt kan du gøre gode observationer hvis du er observant: Kan man komme ind fra 

gaden uden videre, ligger der stakke med personoplysninger på bordene, er skærmene låst når 

medarbejderne er borte osv.?   

Regn med 1-2 timer til et tilsyn, men det afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet.  

Notér dine observationer, især eventuelle afvigelser og lav et resumé, som sendes til databehandler senest 

2 uger efter tilsynet. Gør opmærksom på, at der er mulighed for at få rettet faktuelle fejl og giv en tidsfrist 

for dette. Hvis der er forhold der skal følges op på, aftales dette også. Husk at følge op på 

uhensigtsmæssige forhold. Efter fristen sendes det endelige tilsynsnotat ud og det arkiveres i ESDH, som 

dokumentation for gennemført tilsyn.  

Interviewbaseret/spørgeskema  

Denne metode er den mindst resursekrævende, men omfatter til gengæld ikke den samme kontrol af 

databehandleren, som et tilsyn eller en revisorerklæring. Et interviewbaseret tilsyn vil være forsvarligt, hvis 

man husker at følge op på eventuelle svagheder. Der ligger en skabelon på Bølgen/vores 

organisation/informationssikkerhed/eksterne databehandlere/tilsyn til formålet.   

Der er frit valg om du vil sende spørgeskemaet til databehandleren eller om du vil gennemføre et 

telefoninterview, udfylde skemaet, evt. få det godkendt og journaliseret. Husk altid at fastsætte en tidsfrist 

for returnering.  

Frekvens for tilsyn og hvem gør det?  

Hver forvaltning skal gennemføre tilsyn med egne databehandlere én gang årligt. Hvis der i forvejen føres 

tilsyn med en leverandør, så kan det måske være passende, at gøre det i samme ombæring.  

Tilsynsmetoden sker efter væsentlighed og risiko. Jo større mængder af følsomme data leverandøren 

behandler, jo mere omfattende skal tilsynet være.   

Tilsyn skal være gennemført senest udgangen af december, for at få det med i den årlige status for 

informationssikkerhed. Hvis en forvaltning ikke gennemfører tilsyn, udarbejdes et notat til 

isikkerhedskoordinatoren, med en begrundelse.   

Hvis en databehandler drifter flere systemer/fællessystemer, så aftales det i koordinatorgruppen hvem der 

er ansvarlig for at sikre tilsynet, eksempelvis at revisorerklæring modtages og evalueres. Så undgår vi at 

flere forvaltninger henvender sig til samme databehandler for at få den samme revisorerklæring.   

I nedenstående matrix er beskrevet typer af tilsyn og frekvens  
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  Frekven 

s  

It- 

revisorerklæring  

Fysisk tilsyn  Interview/spørgeskema  

Hostingfirma, større 
itleverandører,  
databehandlingsbureauer o.l  

årlig  Ja  Hvis det ikke er 

muligt at få 

revisorerklæring  

Hvis det ikke er muligt 

at få revisorerklæring  

Leverandør der behandler få  

mængder af 

personoplysninger   

årligt  Nej *  Hvis en 

risikovurdering 

siger det.   

Ja.   

  

*) Hvis leverandøren selv tilbyder den, så vælg den!  

Dokumentation  

Resultatet af tilsynet dokumenteres, og notat arkiveres i ESDH systemet. Det årlige tilsyn skal være afsluttet 

og dokumenteret inden udgangen af december, så et sammendrag kan komme med i den årlige 

ledelsesrapportering om informationssikkerhed.   

Bilag, som findes på Bølgen/vores organisation/informationssikkerhed/eksterne databehandlere/tilsyn med 

databehandlere  

1. Spørgeskema for interviewbaseret tilsyn (ligger på Bølgen)   

2. Skabelon for fysisk tilsyn/stikprøve  

3. Skabelon til brev til databehandler, som udsendes forud for tilsynet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


