Fælles dataansvar for IT-systemer udbudt i DBU-regi
Dansk Boldspil-Union (DBU) har udarbejdet en aftale om fælles dataansvar på baggrund af
vejledninger fra Datatilsynet, som tydeliggør ansvarsdelingen på persondataområdet mellem DBU
og de klubber, som benytter de fælles IT-systemer, der udbydes i DBU-regi. Aftalen er med til at
understøtte efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Nærværende aftale om fælles dataansvar fastsætter en konstruktion med fælles dataansvar for de
IT-systemer, som udbydes i DBU-regi.
Reglerne skal sikre efterlevelse af databeskyttelsesforordningen gennem en klar og forståelig
ansvarsdeling mellem Dansk Boldspil-Union og klubberne, der bruger de systemer, som Dansk
Boldspil-Union stiller til rådighed.

Klubbernes ansvar
Aftalen sikrer en dokumenteret og klar ansvarsdeling mellem Dansk Boldspil-Union og klubberne.
Klubberne er helt overordnet fortsat ansvarlig for de data, som de selv placerer i systemerne, og for
de processer, der ligger lokalt i klubben.
Klubberne skal på den baggrund for eksempel:
•
•
•
•

Føre egne fortegnelser over de af aftalen omhandlede behandlingsaktiviteter – skabelon til dette
kan ses på www.dbu.dk.
Håndtere databrud, der skyldes egen uberettiget anvendelse af systemerne i klubben – se
procedurebeskrivelse herfor på www.dbu.dk, og kontakt hellere end gerne DBU’s Data Protection
Manager, hvis der opstår et databrud.
Gennemføre relevante sikkerhedsforanstaltninger, som knytter sig til klubbens anvendelse af
systemerne. Fx vedrørende fysisk sikkerhed og egne processer.
Iagttage den registreredes rettigheder. Fx vedrørende oplysningspligt, indsigtsret og sletning, når
det henføres til institutionens brug af systemerne – se procedurebeskrivelse herfor på
www.dbu.dk, og kontakt hellere end gerne DBU’s Data Protection Manager, hvis I modtager
sådanne begæringer.
Dansk Boldspil-Unions ansvar
Det fælles dataansvar erstatter behovet for at udarbejde databehandleraftaler mellem Dansk
Boldspil-Union og klubberne.
Dansk Boldspil-Union er forsat ansvarlig for at:

•
•
•
•

Stille de fælles IT-systemer til rådighed
Indgå databehandleraftaler med leverandører
Stå for leverandørstyring og opfølgning på revisionserklæringer
Sikre, at den tekniske og administrative sikkerhed for systemerne er i orden
Se aftalen om fælles dataansvar på www.dbu.dk,
Har du spørgsmål til aftalen om fælles dataansvar, kontakt Dansk Boldspil-Unions Data Protection
Manager på persondata@dbu.dk.

