Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

Underdatabehandler til databehandleren
Bilag 4
Databehandleren anvender følgende underdatabehandler(e) i forbindelse med de opgaver, som databehandleren
udfører på vegne af den dataansvarlige.
Underdatabehandler
Virksomhedens navn
Adresse
Land
CVR-nummer
Ansvarlig hos
underdatabehandler
Kontaktperson hos
underdatabehandler
Databehandling(er), som
underdatabehandler
deltager i

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
Danmark
33257872
(vil komme til at fremgå i den samlede aftale)
SDS Nationale Servicedesk
72228601
https://www.nspop.dk/category/sup
Formålet med databehandlingen er at udstille PRO- og måledata, der er
lagret i KIH XDS repository for sundhedspersoner.
Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for kommunikationen af data mellem
KIH XDS repository og dataanvendere, herunder sundhed.dk.
Kommunikationen sker via dokumentdelingsservicen på den nationale
serviceplatform.

Kategorier af data, som
underdatabehandler
behandler

Almindelige personoplysninger
☒Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, tlf. nummer,
mailadresse eller lignende
Følsomme personoplysninger
☐Racemæssig eller etnisk baggrund
☐Politisk overbevisning
☐Religiøs overbevisning
☐ Filosofisk overbevisning
☐ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
☒ Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
☐ Seksuelle forhold
Oplysninger om enkeltpersoners rent private
☒ Strafbare forhold
☒ Væsentlige sociale problemer
☐ Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor:
Oplysninger om cpr-nummer
☒CPR-numre

Underdatabehandleren skal sikre, at kun medarbejdere, som er autoriseret til at arbejde med personoplysninger, må
arbejde med den dataansvarliges personoplysninger. Underdatabehandler skal på efterspørgsel kunne fremvise
skriftlig autorisation for den enkelte medarbejder.
Underdatabehandleren bekræfter med sin underskrift på dette bilag, at de forpligter sig til at efterleve
databehandleraftalen samt databehandlerinstruksen, som er indgået med databehandleren.
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For databehandleren:

For underdatabehandleren:
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Underdatabehandler
Virksomhedens navn
Adresse
Land
CVR-nummer
Ansvarlig hos
underdatabehandler
Kontaktperson hos
underdatabehandler

Databehandling(er), som
underdatabehandler
deltager i

Kategorier af data, som
underdatabehandler
behandler

KvalitetsIT
Fiskergade 66, 1. sal, 8000 Århus C
Danmark
38163264
(vil komme til at fremgå i den samlede aftale)
(vil komme til at fremgå i den samlede aftale)
Personuafhængig kontakt omkring support – og dermed den, som skal
bruges generelt til supportsager: kihsupport@kvalitetsit.dk
Support og vedligehold af KIH XDS Repository, med tilhørende services,
herunder:
• 3. level support, herunder fejlfinding, etablering af workarounds, root cause analyse, løsningsforslag samt støtte ved
installation, driftsproblemer og reetablering af løsningen
• Aftalt vedligehold af leverede services
• Aftalt videreudvikling af leverede services eller relaterede
services
Almindelige personoplysninger
☒Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, tlf. nummer,
mailadresse eller lignende
Følsomme personoplysninger
☐Racemæssig eller etnisk baggrund
☐Politisk overbevisning
☐Religiøs overbevisning
☐ Filosofisk overbevisning
☐ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
☒ Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
☐ Seksuelle forhold
Oplysninger om enkeltpersoners rent private
☒ Strafbare forhold
☒ Væsentlige sociale problemer
☐ Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor:
Oplysninger om cpr-nummer
☒CPR-numre

Underdatabehandleren skal sikre, at kun medarbejdere, som er autoriseret til at arbejde med personoplysninger, må
arbejde med den dataansvarliges personoplysninger. Underdatabehandler skal på efterspørgsel kunne fremvise
skriftlig autorisation for den enkelte medarbejder.
Underdatabehandleren bekræfter med sin underskrift på dette bilag, at de forpligter sig til at efterleve
databehandleraftalen samt databehandlerinstruksen, som er indgået med databehandleren.
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