Udveksling af personoplysninger i regi af Samarbejdssekretariatet:
Samarbejdssekretariatet er et partsfælles sekretariat, der er oprettet af de centrale parter,
repræsenteret ved Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen.
Sekretariatet er et virtuelt sekretariat, hvor de tilknyttede personer er ansat hos henholdsvis
OAO og Moderniseringsstyrelsen med det formål bl.a. at sikre sekretariatets drift og
udviklingen af sekretariatets ydelser. Udover de fastansatte personer, er der til sekretariatet
tilknyttet et korps af eksterne undervisere, der modtager en aktivitetsbestemt aflønning.
Sekretariatet udbyder og afholder en række kurser for de statslige arbejdspladser. I denne
forbindelse indhentes personoplysninger fra de personer, der tilmelder sig kurserne, med
henblik på at kunne tilsende dem yderligere information og fakturere arbejdspladsen.
Disse oplysninger registreres i en database, som begge parter har adgang til.
Der er tale om en lovlig udveksling af data mellem to parter, der begge har et ansvar for at
sikre sekretariatets drift. Udvekslingen sker via en sikker dataforbindelse. Hjemlen til at
udveksle oplysningerne er §6 i Persondataloven1, hvoraf det fremgår at ”Behandling af
oplysninger må kun finde sted , hvis […] behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen
af en opgave, der henfører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige
eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt”. Da afholdelse af
SU-kurser er hjemlet i SU-aftalens §11, er afholdelse af kurser for SU-udvalgene på de
statslige arbejdspladser defineret som en myndighedsopgave.
Der registreres ligeledes oplysninger om hvilke af de eksterne undervisere, der har
undervist på hvilke kurser, således at de kan få udbetalt honorar og få dækket
transportudgifterne for den aktuelle aktivitet. I denne forbindelse registres undervisernes
cpr-nummer. Dette sker med hjemmel i Persondatalovens §11, hvoraf det fremgår at
”offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en
entydig identifikation eller som journalnummer”.
Kursisterne oplyses ved tilmelding til kurserne om formålet med at indhente de personlige
oplysninger og hvordan disse opbevares samt retten til at få dem slettet (jf.
Persondatalovens §28 og 29). På samme vis oplyses de eksterne undervisere om formålet
med indhentning af personoplysningerne i forbindelse med ansættelsen.
Der er indgået databehandleraftaler med leverandørerne af sekretariatets website.
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