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GDPR og Aula 
 

KOMBIT har i forbindelse med udviklingen af Aula stillet krav, så Aula overholder EU’s 
Databeskyttelsesforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven. I den forbindelse har KOMBIT 
også foretaget vurderinger af, hvor kommuner og institutionerne selv skal opstille og 
implementere processer og interne instrukser og vejledninger, så Databeskyttelsesloven bliver 
overholdt. 

Registreredes rettigheder 

Kommunerne har som dataansvarlige ansvaret for, at de registrerede1 er sikret en række 
rettigheder i forhold til de personoplysninger, som kommunen behandler i Aula og lader 
databehandlere som KOMBITs leverandører behandle i Aula.  

Registreredes rettigheder omfatter en række forskellige ting fx: 

• Den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger om, hvad der er registreret og 
hvad det bruges til (oplysningspligt). 

• Den registrerede kan med visse undtagelser bede om at få oplysninger slettet (retten til at blive 
glemt). 

• Den registrerede har - i nogle tilfælde - ret til at modtage de personoplysninger, som er registreret 
i løsningen i en form, som gør det muligt for den registrerede at bære oplysningerne videre til en 
anden virksomhed (dataportabilitet). 

KOMBIT har i forhold til Aula foretaget en vurdering og beskrivelse af, hvordan Aula håndterer 
registreredes rettigheder, og hvilke processer og opgaver som kommunen og/eller institutioner 
skal kunne varetage.  

Kommunerne kan henvende sig til Aula-projektet i KOMBIT (mail: aula@kombit.dk) for at få 
tilsendt dokumentation for registreredes rettigheder i Aula. 

Risikovurdering 

KOMBIT har udarbejdet en overordnet it-risikovurdering af Aula i forhold til 
databeskyttelseslovgivningen, som har til formål at have en risikobaseret tilgang til 
databeskyttelse af personoplysninger. Kommunerne har siden juni 2018 haft mulighed for at 
rekvirere denne it-risikovurdering. 

 

                                                
1 En registreret (datasubjektet): En betegnelse for fx en borger eller en ansøger, hvis personoplysninger, 
der behandles i et it-system, fx Aula. 
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Som supplement til den overordnede it-risikovurdering har KOMBIT foretaget en mere specifik 
it-risikovurdering for hver af de moduler i Aula, hvor der sker en væsentlig eksponering og 
behandling af personoplysninger. Disse indeholder en redegørelse for behandlingsaktiviteter og 
formål, identifikation og vurdering af risici, og for hvilke konsekvenser et brud vil have for den 
enkelte bruger. Endvidere beskrives de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som 
kommunen skal gennemføre for løbende at reducere risici.  

Der er blandt andet udarbejdet specifikke it-risikovurderinger for modulerne Komme/Gå og 
Søgning. Kommunerne kan henvende sig til Aula-projektet i KOMBIT for at få tilsendt de 
specifikke risikovurderinger. 

KOMBIT gør opmærksom på, at it-risikovurderinger af Aula fra KOMBIT skal behandles 
fortroligt i kommunen. Det skyldes, at risikovurderingerne indeholder beskrivelser af de mest 
sandsynlige sikkerhedshændelser i relation til Aula. Denne viden bør ikke gives videre til 
ondsindede personer og organisationer, som kunne få dårlige ideer. 

Yderligere information 

Hvis du vil læse mere om, hvordan it-risikovurderingen for Aula er udformet og udarbejdet kan 
du finde dette i KOMBITs vejledning til it-risikovurdering: 

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Eksempel%20fra
%20KOMBIT%2003%20Vejledning%20-%20GDPR%20compliance%20-
%20Risikovurdering.pdf  

I KOMBITs Videncenter kan du finde mere om KOMBIT’s GDPR- vejledninger og –værktøjer 
med eksempler fra KOMBIT på vejledninger og værktøjer, som understøtter KOMBITs arbejde 
med Databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning: 

https://www.kombit.dk/indhold/gdpr-vejledninger-og-v%C3%A6rkt%C3%B8jer-%E2%80%93-
eksempler-fra-kombit 
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