Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V

Den 27. februar 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om den digitale identifikationsløsning Unilogin og opgaver og
ansvar for de dataansvarlige og for Styrelsen for It og Læring som databehandler
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) kvitterer for høring vedr. bekendtgørelse om den digitale
identifikationsløsning Unilogin og opgaver og ansvar for de dataansvarlige og for Styrelsen for It og Læring
som databehandler.
Indledningsvis mener DEG, at ”Unilogin” må høre til under samme kategori som ”Optagelse.dk” med
hensyn til fordeling af dataansvar mellem institutioner og myndighed. Derfor er det DEG’s holdning, at
dataansvaret bør ligge hos Styrelsen for It og Læring.
Institutionerne må antages at få svært ved at kunne leve op til reglerne som dataansvarlige for Unilogin,
når Styrelsen for It og Læring uden instruks fra de dataansvarlige kan anvende eller give adgang til
personoplysninger i Unilogin til en anden dataansvarlig til løsning af styrelsens eller den anden
dataansvarliges lovhjemlede opgaver eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller
som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som styrelsen eller den anden dataansvarlig har fået
pålagt, jf. § 5.
Ligeledes, som formuleringen i §§ 2 og 3 er nu, kan flere skoler blive dataansvarlige for den samme elev
samtidigt. Dette bør kunne undgås ved at bekendtgørelsen fastlægger, hvilken institution som har
dataansvaret herfor, eventuelt via aftale mellem de pågældende institutioner. Et delt ansvar,
institutionerne i mellem for en elev, synes uhensigtsmæssigt.
Ydermere har DEG følgende kommentarer:
§ 12
Sletning efter 12 måneder er ikke hensigtsmæssigt, idet elever på vekseluddannelser godt kan være væk fra
uddannelserne i længere perioder. DEG anbefaler derfor en længere periode, fx på 3 år.

§ 14
DEG mener, at formuleringen i § 14, som giver STIL mulighed for bl.a. at anvende underdatabehandlere
uden dataansvarliges godkendelse, giver et fortolkningsproblem i forhold til § 6, da det her fremgår, at STIL
skal have dokumenteret instruks fra den dataansvarlige for at overføre personoplysninger i Unilogin til
tredjelande eller internationale organisationer.
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