
 

 

Bilag 1 - Instruks 
 
Kunden instruerer hermed inpadi om at foretage behandling af Kundens oplysninger til brug for 
drift af løsning, jf. de mellem Kunden og inpadi indgåede samarbejdsaftaler. 
Overlader inpadi behandling af Kundens oplysninger til underdatabehandlere, er inpadi ansvarlig 
for at indgå skriftlige (under)databehandleraftaler med disse, jf. Aftalens pkt. 10.1. inpadi er 
ansvarlig for, at Kundens instruks i fornødent omfang fremsendes til eventuelle 
underdatabehandlere. 

 
1.1 Behandlingens formål 
Behandling af Kundens oplysninger sker i henhold til formålet aftalt i de mellem Kunden og inpadi 
indgåede samarbejdsaftaler. inpadi må ikke anvende oplysningerne til andre formål. 
Oplysningerne må ikke behandles efter instruks fra andre end Kundens hertil bemyndigede 
medarbejdere.  
 
1.2 Generel beskrivelse af behandlingen 
Beskrivelse af behandlingen fremgår af de mellem Kunden og inpadi indgåede 
samarbejdsaftaler. 
 
1.3 Typer af personoplysninger  
Behandlingerne indeholder personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier.  
 
Almindelige personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6):  
☐ Navn   ☐ Adresse    ☐ CPR-nr.  
☐ Telefonnr.  ☐ E-mail adresse ☐ Titel  
☐ Stilling   ☐ Uddannelse   ☐ Initialer / Loginnavn  
☐ Løn   ☐ Foto    ☐ Familieforhold  
☐ Bolig   ☐ Personlighedstest  ☐ Færdighedstest  
☐ CVR-nr.  ☐ P-nummer  ☐ Indregistreringsnummer på køretøj   
☐ Stelnummer på køretøj 
  
Følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9):  
☐ Racemæssig eller etnisk baggrund   ☐ Politisk overbevisning  
☐ Religiøs overbevisning     ☐ Filosofisk overbevisning  
☐ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold   ☐ Seksuelle forhold  
☐ Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.  
 
Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold Databeskyttelsesforordningens artikel 6 
og 9):  
☐ Strafbare forhold ☐ Væsentlige sociale problemer  ☐ Straffeattest 
☐ Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor 
 
 



 

 

Oplysninger om cpr-nummer – Databeskyttelsesloven (ej vedtaget endnu, men der kommer en 
ny regel).  
☐ CPR-numre 
 
1.4 Kategorier af registrerede  
☐ Egne medarbejdere  ☐ Medarbejder hos kunder ☐ Private kunder  
☐ Patienter   ☐ Elever/studerende   ☐ Medlemmer  
☐ Erhvervs brugere ☐ Private brugere 
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