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Kort om Forskningsservice på
Danmarks Statistik
• On-line adgang til data siden 2001
• Forskningsinstitutioner skal autoriseres til at få dataadgang
• Forskere tildeles adgang til data via en autoriseret institution.
Forskere fra andre institutioner kan få adgang til en institutions
projekter, det bestemmer den dataansvarlige
• Mange typer data kan samles under vores Forskerordning,
primært social- og sundhedsdata
• Nogle få nøgletal fra 2018:




Aktive autoriserede Institutioner: ca. 490
Aktive forskere: ca. 2900
Antal aktive projekter: 1850

2

Rollerne i Forskningsservice på
Danmarks Statistik
Dataansvarlig
I Danmarks Statistiks mikrodataordninger bliver den enkelte
forskningsinstitution dataansvarlig for de projekter, som de opretter.
Kun den dataansvarlige kan beslutte hvordan projektets data
behandles:




Hvilke personer skal have adgang?
Skal der ændres i data eller tilføjes noget til data undervejs?
Hvornår skal data slettes?

Vi kalder derfor også institutionerne ”projektejere”. Der kan kun være
én projektejer for et projekt under Forskningsservice.
Databehandler
Databehandleren (Forskningsservice) kan kun behandle projektdata
efter direkte instruks fra den dataansvarlige (projektejeren)
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Det særlige ved Forskningsservice
som databehandler
På projekterne handler vi på jeres instruks, men det er
DST, der opstiller rammerne for hvordan - og under hvilke
betingelser vores forskningsservicesystem kan bruges
Danmarks Statistik har således opsat regler for fx:
 Hvilke institutioner der kan autoriseres
 Hvilke data de kan få adgang til
 Hvilke sikkerhedskrav der stilles i systemet
 Hvilke datafortrolighedskrav der skal overholdes
 Hvilke sanktioner der iværksættes overfor institutioner
der bryder reglerne
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Databehandleraftaler med
Forskningsservice på Danmarks Statistik
• Databehandleraftaler skal indgås for alle institutter,
enheder eller virksomheder med autorisation til en af
Danmarks Statistiks mikrodataordninger
• Danmarks statistiks standard databehandleraftale skal
bruges
• Vi anbefaler at aftalen indgås for hele institutionen, så
alle autoriserede enheder i institutionen dækkes af den
samme aftale (fx for Universitetsfakultetet)
• Forskningsservice indgår ikke aftaler med enkeltpersoner
eller enkeltprojekter
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Databehandleraftaler med
Forskningsservice på Danmarks Statistik
DST’s standard databehandleraftale er udarbejdet på baggrund af den
vejledning og skabelon som Datatilsynet har udgivet
Indehold (standard for Danmarks Statistik), fx:
• Baggrund for databehandleraftalen
• Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
• Databehandleren handler efter instruks
• Fortrolighed
• Behandlingssikkerhed
• Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
• Bistand til den dataansvarlige
• Underretning om brud på persondatasikkerheden
• Sletning og tilbagelevering af oplysninger
• Tilsyn og revision – første revisionserklæring lå klar i 2018
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Databehandleraftaler med
Forskningsservice på Danmarks Statistik
Bilag A - Oplysninger om behandlingen (standard for Forskningsservice)
 Formål og primær karakter af databehandlerens behandling af
personoplysninger
FSE leverer, opbevarer og sletter konkret nødvendige pseudonymiserede
mikrodata til statistiske og videnskabelige undersøgelser
 Typer af personoplysninger om de registrerede, som behandlingen omfatter
Hvilke data jf projektindstillinger
 Kategorier af registrerede som behandlingen omfatter
Hvilke populationer jf projektindstillinger
 Påbegyndelse og varighed af behandlingen
Forventet varighed jf projektindstillinger
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Databehandleraftaler med
Forskningsservice på Danmarks Statistik
Bilag B - Instruks vedrørende behandling af personoplysninger (standard
for Forskningsservice)
B.1 Behandlingens genstand/ instruks - jf Bilag A – leverer, opbevarer, sletter
B.2 Behandlingssikkerhed - jf gældende regler for Danmarks Statistiks mikrodataordninger
B.3 Opbevaringsperiode/sletterutine - på dataansvarliges anmodning, data leveres ikke tilbage
B.4 Lokalitet for behandling - Danmarks Statistiks servere eller hostede servere placeret i DST
B.5 Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande Udenlandske forskere kun adgang på anmodning fra dataansvarlige, under dataansvarliges
autorisation og ansvar
B.6 Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos
databehandleren - årlige revisionserklæringer kan hentes hos Danmarks Statistik
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Projektindstillinger til Forskningsservice
i Danmarks Statistik
• Udover standard databehandleraftalen, blev der
foretaget få ændringer i Forskningsservices
projektindstilling:


Projektindstillinger har siden maj 2018 skulle underskrives af
både dataansvarlige og af Danmarks Statistik.



Projekter godkendt inden maj 2018 er forsat uændret medmindre udvidelser kræver ny godkendelse



Dataansvarlig bekræfter, at den konkrete behandling er
lovlig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6
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Databeskyttelsesforordningens
Artikel 6
 Artikel 6: Lovlig behandling








Samtykke
Opfyldelse af kontrakt som registrerede er part i
Retlig forpligtigelse
Beskytte registreredes eller en anden person vitale
interesser
Udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som
hører under offentlig myndighedsudøvelse, som den
dataansvarlige har fået pålagt
Legitim interesse, hvis ikke registreredes rettigheder går
forud
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