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OVERENSKOMMELSE OM BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER MELLAN 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH 

• • • ■ 

PERSONUPPGIFTSBITRADE FOR GEMENSAM VFU-
PORTAL 

Denna överenskonunelse ("Överenskonunelsen") har dagen för unde1tecknanden ingåtts 
mellan parterna; 

Personuppgiftsansvarig organisation (nedan kallad PUA): 
Järfälla kommun (212000-0043) 

Personuppgiftsbiträde (nedan kallad PUB): 
Stockholms universitet (202100-3062) 

1. INNEHÅLL OCH SYFTE 
Mellan PUA och PUB har en Tjänsteöverenskommelse "Lärarutbildning i samverkan 
inom Stockholmsregionen" ingåtts i syfte att reglera samverkan om VFU-delen 
(Verksamhetsförlagd utbildning) av lärarutbildningen ("Tjänsteöverenskommelsen"). 
I tjänsteöverenskommelsen regleras också samverkan kring det administrativa 
systemet, VFU-portalen, som PUB gentemot PUA åtagit sig att administrera. Gällande 
fristående enheter som inte är parter till Tjänsteöverenskommelsen har kommunens 
VFU-samordnare och rektor på den fristående enheten överenskommit om den 
fristående enhetens medverkan inom ramen för Tjänsteöverenskommelsen och VFU
portalen. 

Överenskommelsen har upprättats för att, med avseende på den 
personuppgiftsbehandling som i samband med Tjänsteöverenskommelsen ska 
överföras till PUB, säkerställa att de krav avseende personuppgiftsbehandling som 
framgår av aiiikel 28 i Europaparlamentets respektive rådets förordning (EU) 
2016/679 ("Dataskyddsförordningen") är uppfyllda. Ovanstående regleringar benämns 
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nedan gemensamt för ("Tillämplig lag") och med Tillämplig lag avses då 
Dataskyddsförordningen jämte eventuella tillkommande relevanta lagar och 
förordningar. 

2. DEFINITIONER OCH TOLKNING AV AVTALET 
I den mån Tillämplig lag, innehåller begrepp som motsvarar de som används i 
Överenskommelsen ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med Tillämplig 
lag. För att öka läsbarheten i Överenskommelsen anges nedan en sammanfattande 
beskrivning av vissa definitioner, det är dock den gällande definitionen enligt 
Tillämplig lag som äger tillämplighet. 

(1) Med personuppgiftsansvarig (PUA) avses den som bestämmer ändamålen med och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. 

(2) Med personuppgiftsbiträde (PUB) avses den som behandlar personuppgifter för PUA:s räkning. 
(3) Med behandling avses vaije åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter 
(4) Med personuppgifter avses all infonnation som direkt eller indirekt går att härleda till en 

identifierbar levande person. 

3. ANSVAR OCH INSTRUKTION TILL PUB 
PUA har slutligt ansvar för all behandling av avtalade personuppgifter i enlighet med 
Tillämplig lag. 

PUB ansvarar gentemot PUA fullt ut för den behandling av personuppgifter som 
genom Överenskommelsen, Tjänsteöverenskommelsen eller på annat sätt överfö1is till 
PUB, detta oberoende av om PUB anlitat underbiträden. 

PUB åtar sig särskilt följande: 

(1) att enbati behandla avtalade personuppgifter i enlighet med Överenskommelsen, 
Tjänsteöverenskommelsen och andra skriftliga instrnktioner (Bilaga) från PUA 
såvida inte PUB är skyldig att behandla uppgifterna enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, 

(2) att behandla personuppgifterna enligt Tillämplig lag, 
(3) att inte, utan föreläggande från relevant myndighet, skriftlig instrnktion från PUA 

eller stöd i tvingande lagstiftning: 
a) samla in eller lämna ut personuppgifter från eller till någon tredje pati, 
b) ändra metod för behandling, 
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c) kopiera eller återskapa personuppgifter, 
d) eller på något annat sätt behandla personuppgifter för andra ändamål än de 

som anges i Överenskommelsen eller Tjänsteöverenskommelsen, 
(4) att inte utan PUA:s skriftliga instrnktion överföra några personuppgifter till land 

utanför EES-området eller en internationell organisation, såvida inte denna 
behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt 
som PUB omfattas av. I så fall ska PUB infonnera PUA om det rättsliga kravet 
innan uppgifterna behandlas, såvida inte sådan information är förbjuden med 
hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt, 

(5) att, för det fall PUB misstänker alternativt upptäcker någon säkerhetsöve1irädelse, 
såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller liknande av personuppgifter, 
omedelbaii undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att hantera 
incidenten och förhindra en upprepning, och utan onödigt dröjsmål underrätta 
PUA samt tillhandahålla PUA en beskrivning av incidenten ("lncidentrapport"), i 
vilken följande ska vara inkluderat: 
a) en beskrivning av personuppgiftsincidentens aii, inbegripet, om så är möjligt, 

de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de 
kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, 

b) en uppteckning av namnet på och kontaktuppgifterna för 
Personuppgiftsombudet/Dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där 
mer infonnation kan erhållas, 

c) en beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, 
och 

d) en beskrivning av de åtgärder som PUB har vidtagit eller föreslagit för att 
åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för 
att mildra dess potentiella negativa effekter. 

(6) att infonnera PUA, om PUB får kätmedom om att personuppgifter behandlats i 
strid med instruktioner från PUA, Överenskommelsen eller Tillämplig lag, 

(7) att, för det fall en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och 
med beaktande av dess art, omfattning, saimnanhang och ändamål, sannolikt leder 
till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, före behandlingen 
utförs vara PUA behjälplig vid en bedömning av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en 
serie liknande behandlingar som medför liknande höga risker, 

(8) att, om PUB av någon a1man anledning inte kan uppfylla åtaganden i de1ma 
Överenskommelse, omedelbaii informera PUA om detta. 

4. SÄKERHET 
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PUB ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 
personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som 
åtminstone överensstämmer med Tillämplig lag och som PUA efter samråd med 
Personuppgiftsombudet/Dataskyddsombudet filmer lämpliga särskilt med beaktande 
av: 

(1) de tekniska möjligheter som finns, och 
(2) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 
(3) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och 
(4) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 

Med beaktande av ovanstående och särskilt den senaste utvecklingen, 
genomförandekostnaderna och behandlingens ai1, omfattning, sammanhang och 
ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhets grad och allvar, för fysiska personers 
rättigheter och friheter, ska PUB vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, 
när det är lämpligt 

(1) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 
(2) fönnågan att fo11löpande säkerställa konfidentialitet, integritet/riktighet, 

tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, 
(3) fönnågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i 

rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident, 
(4) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten 

hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens 
säkerhet. 

Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som 
behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överfö11s, lagrats eller på a1mat sätt behandlats. 

5. SEKRETESS OCH BEHÖRIGHETSSTYRNING 
PUB ska tillse att samtliga anställda, konsulter, eventuella underbiträden och övriga 
som PUB ansvarar för och som behandlar personuppgifterna enligt Avtalet är 
informerade om formerna för behandlingen, säkerhetsrutinerna samt den eventuella 
tystnadsplikt som kan gälla för de aktuella personuppgifterna. PUB ska säkerställa att 
behörighetsstyrningen är korrekt. PUB ansvarar för, samt ska vidta åtgärder för att 
tillse, att de personer som har åtkomst till personuppgifterna enbai1 behandlar 
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personuppgifterna i enlighet med instruktioner från PUA, såvida inte en sådan 
skyldighet föreligger enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. PUB 
ansvarar även för att personer med behörighet att behandla personuppgifter har åtagit 
sig att iaktta konfidentialitet eller att de omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. 

6. REVISION OCH PUB:S SKYLDIGHET ATT BITRÄDA PUA 
PUA äger rätt att, själv eller genom revisor, genomföra revision gentemot PUB eller 
på annat sätt kontrollera att PUB:s behandling av personuppgifter följer denna 
Överenskommelse. Vid sådan revision eller kontroll ska PUB ge PUA den assistans 
som behövs för genomförande av revision. 

PUB ska på begäran av PUA tillhandahålla all tillgänglig information avseende 
behandlingen av personuppgifter, samt på amrnt sätt bistå PUA, i syfte att PUA ska 
kunna uppfylla sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt Tillämplig lag. 
PUB ska vidare omedelba1t informera PUA om PUB anser att en instruktion strider 
mot Tillämplig lag eller någon atman av unionens eller medlemsstaternas 
dataskyddsbestämmelser. 

För de fall registrerade personer, Datainspektionen eller atman tredje man begär 
information från PUA eller PUB rörande behandlingen av personuppgifter ska 
patterna samverka och utbyta information i nödvändig utsträckning. PUB får inte 
lämna ut personuppgifter eller information om behandlingen av personuppgifter utan 
medgivande i förväg från PUA, utom för det fall föreläggande finns därom från 
relevant myndighet eller om PUB är nödgad dättill enligt tvingande lagstiftning. PUB 
ska vara PUA behjälplig genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, 
så att PUA kan fullgöra sin skyldighet avseende de registrerades rättigheter i enlighet 
med Tillämplig lag. 

7. UNDERBITRÄDEN 
PUB ansvarar fullt ut gentemot PUA för den personuppgiftsbehandling som har 
överlämnats till PUB oberoende av om underbiträde anlitas. 

I den mån PUB vill anlita underbiträden, ska dessa skriftligen godkätmas av PUA, om 
inte PUB gett ett allmänt skriftligt tillstånd på förhand. I sådana fall ska PUB 
infonnera PUA om eventuella planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta 
underbiträden så att PUA har möjlighet att göra invändningar. PUA har rätt att med 
bindande verkan motsätta sig anlitandet av ett visst nytt underbiträde. 
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Om PUB anlitar underbiträde, har PUB mandat och skyldighet att ingå särskilt person
uppgiftsbiträdesavtal ("Underbiträdesavtal") med sådant underbiträde vad avser 
underbiträdets behandling av personuppgifter. Underbiträdesavtal ska ingås 
skriftligen, med vilket kan avses elektroniskt format. I avtalet ska föreskrivas att 
underbiträdet har motsvarande skyldigheter som PUB har enligt Överenskommelsen. 

PUB ska på PUA:s begäran tillhandahålla kopia av de delar av Underbiträdesavtal 
som krävs för att utvisa att PUB uppfyllt sina åtaganden enligt Överenskommelsen. 

PUB ska vid var tid föra en korrekt och uppdaterad lista utvisande vilka underbiträden 
som anlitats för behandlingen av personuppgifter och var dessa är geografiskt belägna. 
PUB ska vidare på PUA:s begäran utan dröjsmål tillhandahålla kontaktuppgifter till de 
underbiträden som behandlar personuppgifter. 

8. SKADELÖSHET 

PUB ska hålla PUA skadeslöst i händelse av att PUA åsamkas skada som är hänförlig 
till PUB:s, eller underbiträdes till PUB enligt Underbiträdesavtal, behandling av 
personuppgifter i strid med instruktion från PUA, Överenskommelsen, 
Tjänsteövrenskommelsen eller Tillämplig lag. Detta gäller även när tredje part riktar 
anspråk mot PUA pga. PUB:s eller ett underbiträdes behandling av personuppgifter. 
PUB ska biträda PUA vid hantering av sådana ärenden eller mål. 

9. UPPHÖRANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
PUB förbinder sig att för egen del, samt att tillse att eventuella underbiträden gör 
detsamma, beroende på vad PUA väljer, radera eller återlämna all data som innehåller 
personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på efter att uppdraget har 
avslutats och därefter radera befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna 
krävs enligt den unionsrätt eller medlemsstatemas nationella rätt som PUB omfattas 
av. 

10. ÖVERLÅTELSE 

Överlåtelse av Överenskommelsen får endast ske efter godkännande av PUA. 

11. ÖVERENSKOMMELSENS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING 

Överenskommelsen är en bilaga till Tjänsteöverenskommelsen och giltighetstid och 
uppsägning är densamma, d.v.s: "Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 2021-01-01 
t.o.m. 2021-12-31. Om Lärosätena eller SU inte har sagt upp överenskommelsen 
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senast 6 månader före giltighetstidens utgång förlängs de1ma med ett år i taget med 6 
månaders uppsägningstid. Om överenskommelsen har sagts upp förlorar Lärosätena 
vid utgången av överenskommelsens löptid rätten att använda VFU-portalen." 

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL ÖVERENSKOMMELSEN 

Önskar parterna med giltig verkan göra ändringar eller tillägg i de1ma 
överenskommelse måste det ske skriftligen i handling som underskrivs av samtliga 
pmier. 

13. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 
Tvist med anledning av denna överenskommelse och därmed sammanhängande rättsfrågor 

skall i första hand hänskjutas till myndigheternas ledning, i sista hand till regeringen. 



8 (10) 

SU FV-0886-22 

Detma överenskonunelse är upprättad i två likalydande exemplar av vilka pat1erna tagit var 
sitt. 

Stockholm 2022- 07 - L, l 

För Stockholms universitet 

Jerker Dalme 
Avdelningschef Studentavdelningen 

Ort och datum: c)?Ar~ 2 '2. -0 J - lJ 

Järfälla kommun (212000-0043) 

6' ~~ 
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Befattning 
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SKRIFTLIG INSTRUKTION 
(BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSE OM BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH 
PERSONUPPGIFTSBITRÄDE FÖR GEMENSAM VFU-PORTAL) 

Ändamål med behandlingen 

Organisera placeringar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid lärosäten inom 
Stockholms län som bedriver lärarutbildning (Gynmastik- och idrottshögskolan, Konstfack, 
Kungliga musikhögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, 
Stockholms universitet och Södertörns högskola). 

VFU-portalen läser in, lagrar och delar infonnation om studenten, handledare och 
kontaktpersoner på konunun och lärosäten, som underlag och dokumentation i 
placeringsarbetet. 

Instruktion 

Kommuner i samverkan 

PUB ska tillse att de steg som framgår av vid var tid gällande Bilaga 1 i Lärarutbildning i 
samverkan inom Stockholmsregionen riktad till VFU-samordnare kan genomföras genom 
VFU-portalen. 

Fristående enheter 

För fristående enheter gäller förutom ovan den instruktion om arbete i VFU-portalen som 
överenskonunits mellan ko1mnunen (VFU-samordnare) och den fristående enheten. PUB 
ansvarar som systemadministratör för att behandlingen av personuppgifter är i enlighet med 
även de1ma instruktion. 

Kategori av registrerade: 

• Student inom lärarutbildning 

• Personal vid lärosäten 

• VFU-samordnare 

• Konmrnnsamordnare och handledare vid förskolor och skolor 

Kategorier av personuppgifter: 

• Naim1 
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• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Personnummer ( endast student) 

• Adress (endast student) 




