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Bilag 1 – aftalt indhold 
Der er aftalt følgende indhold gældende 12 måneder fra aftalens opstart, der fremgår af hovedaftalen. Indholdet 
reguleres som udgangspunkt én gang årligt på Unitas’ initiativ. 

Basispakke 

 Opdatere og vedligeholde følgende dokumentation 

o Artikel 30 fortegnelse (behandlingsaktiviteter) inklusive 

 DPIA (Data Protection Impact Assessment) screening 

 Legitim interesse – dokumenterede afvejninger 

o Risikovurdering af processer, systemer og databehandlere 

o Udføre evt. DPIA 

o Privatlivspolitikker 

o Samtykkeformularer 

o Opbevarings- og slettepolitik 

 Sikre at der er indgået databehandleraftaler med leverandører 

 Føre tilsyn med databehandlere 

 Foretage tilsyn jf. årshjul af artikel 30 fortegnelse, artikel 32 risikovurderinger og 

databehandleraftaler 

 Følge op på om interne kontroller er gennemført til tiden og vurdere resultat heraf fx reel sletning af 

data i systemer jf. slettepolitik 

 Vurdere evt. sikkerhedsbrud ift. pligten til anmeldelse og evt. underretning af de berørte registrerede 

 Anmelde sikkerhedsbrud til Datatilsynet og assistere med evt. udarbejdelse af kommunikation til 

registrerede 

 2 årlige opdateringer til compliance, IT og ledelse vedr. seneste nyt inden for området GDPR, som er 

relevant for Kunden 

 Træning af virksomhedens ledelse i GDPR med henblik på at sætte ledelsen i stand til at foretage en 

forretningsrisikovurdering på GDPR-området 

 Ubegrænset adgang til alle Unitas GDPR-relaterede skabeloner og tjeklister 

 Rådgiverforsikring på alt udført arbejde  

 2 timer/måned generel telefon- eller e-mailsupport er inkluderet, der bl.a. kan bruges til 

o Rådgivning ved valg af leverandører som databehandlere 

o Rådgivning omkring ’Privacy by Design and Privacy by Default’ ved udvikling eller anskaffelse 

af it-systemer 

o Rådgivning ved brud på informationssikkerheden 

o Rådgive i tilfælde af DSR (Data Subject Requests) hvor fx en tidligere medarbejder beder om 

indsigt eller sletning 
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Tilvalg 

Ud over basispakken, er der aftalt følgende tilvalg. 

Emne Valgt (X) 
 DPO-funktion X 

 Årligt review af it-sikkerhedspolitik og -håndbog X 
 

  


