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DOKUMENT 8 til UDBUDSBETINGELSERNE – SÅDAN 
BEHANDLER KOMBIT PERSONOPLYSNINGER I 
FORBINDELSE MED UDBUD, KONTRAKYINDGÅELSE OG 
KONTRAKTSTYRING 
 
INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER/KONTRAKTPART 
 
Nærværende dokument er tilbudsgiver/leverandøren forpligtet til at videregive til sine 
medarbejdere m.v., hvis personoplysninger indgår som en del af 
tilbudsgivers/leverandørens tilbud, og sine medarbejdere m.v., hvis personoplysninger 
videregives til KOMBIT i forbindelse med en evt. udbudsprocessen og/eller den 
efterfølgende kontraktstyring. 
 
KOMBIT har ikke direkte kontakt til medarbejdere hos tilbudsgivere eller kontraktparter, 
og derfor er tilbudsgivere og/eller kontraktparter forpligtet til at videregive dette 
dokument til de af deres medarbejdere (de registrerede personer), som indgår i 
tilbuddet eller kontraktforholdet, således at oplysningspligten jf. GDPR overholdes. 
 
Tilbudsgiver skal ikke udfylde bilaget som en del af udbuddet/tilbuddet. 
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KOMBITs behandling af personoplysninger i 
forbindelse med udbud og kontraktindgåelse samt 
kontraktstyring (oplysningspligt) 
 
I KOMBIT behandler vi, som en del af gennemførelsen af et udbud og/eller indgåelsen 
samt administration af en kontrakt, forskellige personoplysninger om medarbejdere hos 
tilbudsgivere og/eller kontraktparter samt konsulenter. Vi behandler (indsamler 
registrerer og opbevarer) personoplysningerne som led i gennemførelsen af udbuddet 
og/eller administration af kontraktforholdet. 
 
Når KOMBIT behandler personoplysninger i forbindelse med gennemførelsen af et 
udbud og/eller administration af kontraktforholdet, er KOMBIT dataansvarlig og skal 
derfor give de registrerede en række oplysninger: 
 
 
 
KONTAKOPLYSNINGER  
 
KOMBIT A/S 
Halfdansgade 8 
2300 København S 
CVR-nummer: 19435075 
 
 
FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER  
 
KOMBIT behandler (indsamler, registrerer og opbevarer) personoplysninger til brug for 
gennemførelse af udbud samt efterfølgende indgåelse og administration af 
kontraktforholdet, og hvor der ikke gennemføres udbud til brug for indgåelse og 
administration af kontraktforholdet: 

- CV’er behandles med henblik på vurdering af tilbud samt efterfølgende som 
dokumentation af kontraktpartens forpligtelser.  

- Øvrige kontaktoplysninger behandles med henblik på efterfølgende kontakt til 
kontraktparten for administration af kontraktforholdet, herunder særligt for 
konsulenter:  

o tidsregistrering, 
o brugeradministration it-hosting og -support, intranet  
o udstedelse af adgangskort (med foto), mobiltelefon og computer 
o projekt- og ressourceallokering.  

 
 
 

HVILKE OPLYSNINGER 

KOMBIT behandler (indsamler, registrerer og opbevarer) følgende oplysninger om dig 
som medarbejder hos KOMBITs kontraktpart:  
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• CV’er 
• Navn 
• Stilling 
• E-mail-adresse  
• Telefonnummer 

 
KOMBIT behandler (indsamler, registrerer og opbevarer) følgende yderligere 
oplysninger om dig som ekstern konsulent:  

• Foto 
• Honorar 
• Opgaver 
• Orlov 
• Ferie  

 
Afhængig af behovet kan vi indsamle, registrere og behandle andre oplysninger, hvis 
det har relevans for kontraktforholdet, og såfremt det er legitimt og sagligt. 

SÆRLIGT OM ESPD- DOKUMENTATION  

I forbindelse med gennemførelse af udbud, skal KOMBIT som ordregiver kontrollere, at 
selskaber og personer ikke er omfattet af de obligatoriske og evt. frivillige 
udelukkelsesgrunde. Denne kontrol sker ved indhentelse af dokumentation for de 
oplysninger, som leverandøren har givet i ESPD’et. Dette indebærer i nogle tilfælde 
behandling af oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser for selskabers 
bestyrelsesmedlemmer og ledelsesmedlemmer. Denne behandling har hjemmel i 
udbudsloven, og eventuelle personoplysninger som behandles i denne 
dokumentationsproces slettes efter at klagefristen for det enkelte udbud er udløbet. 
KOMBIT videregiver ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser 
omfattende selskabers bestyrelsesmedlemmer og ledelsesmedlemmer til tredjemænd. 
KOMBIT fører ikke et register over disse oplysninger, men opbevarer alene 
dokumentationen. 

GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN 

KOMBIT er hverken dataansvarlig eller databehandler for de kontaktoplysninger m.v., 
som indgives i forbindelse med brugeroprettelse m.v. i løsningen EU-supply. Du bør 
rette henvendelse til EU-supply hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine 
personoplysninger som led i din brugerkonto hos EU-supply. 
 
Grundlaget for at KOMBIT må indsamle, registrere og behandle ovennævnte 
personoplysninger, er følgende: 
 

KLASSIFIKATION TYPER AF 
PERSONOPLYSNINGER 

BEHANDLINGSGRUNDLAG 

ALMINDELIGE 
PERSONOPLYSNINGER 

Navn og 
kontaktoplysninger som fx 
adresse, telefonnummer, 
e-mail og lign. 
Oplysninger om karriere, 
CV, nummer på 

OPFYLDELSE AF EN KONTRAKT: 
KOMBIT behandler almindelige 
personoplysninger, da det er 
nødvendigt for at gennemføre 
udbuddet, indgå kontrakten og 
opfylde kontrakten, eller såfremt det 
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adgangskort, foto, stilling, 
honorar, orlov, ferie og 
opgaver  

er nødvendigt for at overholde 
KOMBITs eller konsulentens 
forpligtelser eller rettigheder i 
henhold til anden lovgivning, jf. 
databeskyttelseslovens § 6 og 
databeskyttelsesforordningens art. 6, 
stk. 1, litra bog udbudslovens § 5, 
135-136. 
 
Kombit behandler ansættelsesretlige 
oplysninger om konsulenterne på 
baggrund af retlig forpligtelse jf. 
databeskyttelsesforordningens art. 6. 
stk. 1. litra c og 
databeskyttelseslovens § 12  
 
LEGITIM INTERESSE: 
KOMBIT behandler almindelige 
personoplysninger for at forfølge en 
legitim interesse i forbindelse med 
gennemførelse af udbud, jf. 
databeskyttelseslovens § 6, og 
databeskyttelsesforordningens art. 6, 
stk. 1, litra f.  
 
 

FORTROLIGE 
PERSONOPLYSNINGER 

Oplysninger om 
straffedomme og 
lovovertrædelser 
(strafbare forhold), 
herunder straffeattest. 
(ESPD-dokumentation).  

Vi behandler kun sådanne 
oplysninger i forbindelse med 
gennemførelse af udbud, som krævet 
i udbudsloven og 
databeskyttelsesforordningens art. 6, 
stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).  
 
UDBUDSLOVEN 
 
KOMBIT er i henhold til udbudsloven 
forpligtet til at indhente 
dokumentation af oplysningerne i 
udbudsdokumentet (det såkaldte 
ESPD). Formålet er at kontrollere, at 
selskaber og personer ikke er 
omfattet af de obligatoriske 
udelukkelsesgrunde udbudslovens 
§135 og evt. frivillige 
udelukkelsesgrund udbudslovens 
§136. Der vil i den forbindelse i visse 
situationer skulle indhentes 
straffeattest vedrørende 
bestyrelsesmedlemmer og 
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direktionsmedlemmer hos 
tilbudsgivere.  
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HVOR STAMMER OPLYSNINGERNE FRA 

KOMBIT indsamler personoplysningerne fra dig og din arbejdsgiver, som er tilbudsgiver 
eller kontraktpart i forhold til KOMBIT.  

MODTAGERE 

KOMBIT behandler altid dine personoplysninger med omhu. Det betyder, at kun 
medarbejdere hos KOMBIT og i visse tilfælde eksterne rådgivere, der har et 
arbejdsbetinget behov for at behandle dine personoplysninger, har adgang til dem. Det 
sikrer vi bl.a. gennem adgangsrettigheder til vores systemer, som løbende holdes 
opdaterede, løbende internt tilsyn med logs, mm. 
 
KOMBIT benytter EU-supply Holding AB som databehandler i forbindelse med 
gennemførelse af udbud. KOMBIT benytter endvidere Penneo ApS som databehandler 
i forbindelse med indgåelse af konsulentkontrakter, bilag mm., ligesom KOMBIT 
benytter Pactius A/S som databehandler i forbindelse med opbevaring og opfølgning på 
indgåede kontrakter. I forbindelse med at KOMBIT overlader dine personoplysninger til 
tredjeparter, har vi sikret, at der er indgået de nødvendige databehandleraftaler, der 
instruerer tredjeparterne i, hvordan de må behandle personoplysningerne. 

OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU OG EØS 

KOMBIT overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU og EØS-området. 
 
Såfremt dette skulle ændre sig, eksempelvis hvis vi indgår aftale med en ny tredjepart, 
der er lokaliseret i et land uden for EU og EØS-området, vil vi oplyse dig herom. Vi vil 
endvidere sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen af dine 
personoplysninger, og at vi har et lovligt grundlag for at foretage overførslen. 

HVOR LANG TID BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER 

KOMBIT behandler som udgangspunkt dine personoplysninger under hele 
kontraktforholdet samt i en periode på 3 år plus indeværende år efter kontraktforholdets 
ophør.  
 
Oplysninger som behandles i forbindelse med gennemførelse af udbud, og som ikke 
efterfølgende fører til indgåelse af en kontrakt vil som udgangspunkt blive slettet efter 
udløb af klagefristen.  

DINE RETTIGHEDER 

Øvrige rettigheder 
 
Du kan til enhver tid kontakte KOMBIT og få indsigt i, hvilke personoplysninger 
KOMBIT behandler om dig, ligesom du kan bede om at få dem berigtiget. Dvs., at hvis 
du mener, at de er forkerte eller ufuldstændige, kan du bede os rette og/eller opdatere 
dem. Hvis du ønsker dine personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, 
at gøre indsigelse mod behandlingen eller at udnytte retten til dataportabilitet, kan du 
kontakte KOMBIT. Vær dog opmærksom på, at der kan være betingelser eller 
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begrænsninger i forhold til, hvorvidt du kan udnytte dine rettigheder, og at det derfor 
ikke er sikkert, at KOMBIT kan imødekomme alle anmodninger. Såfremt det ikke er 
muligt for KOMBIT at imødekomme din anmodning, vil KOMBIT begrunde og forklare 
hvorfor. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder her: https://www.kombit.dk/privatlivspolitik  

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO) 

KOMBIT har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). 
 
Hvis du har spørgsmål til KOMBITs behandling af dine personoplysninger eller du har 
spørgsmål vedr. dine rettigheder efter GDPR kan du kontakte KOMBITs DPO 
(Databeskyttelsesrådgiver) på mail DPO-post@kombit.dk. 

KLAGE TIL DATATILSYNET 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, 
KOMBIT behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

https://www.kombit.dk/privatlivspolitik
mailto:DPO-post@kombit.dk
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