Vejledning til brugeradministrationsaftale
1. Hvorfor brugeradministrationsaftale?
Danmarks Miljøportal (DMP) udbyder i dag en lang række fællesoffentlige databaser
(fagsystemer). Adgangen til fagsystemerne kontrolleres for at beskytte data, og forudsætter en
forudgående aftale om brugeradministration. DMP’s brugeradministrationssystem har til formål
at administrere brugernes adgange og rettigheder til over 40 forskellige fagsystemer på
miljøområdet. Brugerstyringen bygger på tildeling af adgange til fagsystemerne via
foruddefinerede roller, og er designet efter, hvad brugeren skal bruge fagsystemerne til; nogle
skal kunne læse fagdata, mens andre skal kunne indtaste og redigere i data eller godkende data
indlæst af laboratorier.
Efter indgåelse af brugeradministrationsaftalen bliver organisationen oprettet som partner i
systemet, og vælger herefter et antal lokale brugeradministratorer samt en juridisk ansvarlig. De
nye brugeradministratorer modtager pr. e-mail, brugernavn og password, og kan nu oprette
brugere i brugeradministrationen. Brugeradministrationen varetages af den enkelte Organisation
(brugerorganisation), der selv administrerer egne brugeres adgange til miljøportalens
fagsystemer.
Brugeradministrationsaftalen medfører en mulighed, for at brugerne kan tildeles en single signon, hvorved de får adgang til alle relevante programmer med bare ét log-on. Det er både
tidsbesparende og nemmere at logge på et enkelt sted, og du slipper som bruger for at have
flere forskellige passwords.
Den sikkerhed, som følger af aftaleindgåelsen er nødvendig for at sikre parternes data, og der
stilles derfor krav til at begge parter, som hhv. databehandlere og dataansvarlige for data vedr.
administration af brugere og miljøfaglig data o.l., overholder reglerne i gældende lovgivning
vedr. krav til såvel digital som fysisk sikkerhed, i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen (BEK nr.
528 af 15/06/2000 med senere ændringer).
Begge parter skal desuden have etableret egne sikkerhedspolitikker ex i overensstemmelse med
DS484 eller ISO 27001 med senere ændringer/versioner eller baseret på andre af parterne valgte
principper, som sikrer en tilfredsstillende sikkerhed.
Parterne skal fastlægge nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger til
uddybning af reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen, som DMP og andre offentlige myndigheder
(systemejere) er underlagt.

2. Hvad regulerer aftalen?
Brugeradministrationsaftalen regulerer to overordnede forhold:
i.

DMP behandler data om Organisationens medarbejdere (brugernavn, e-mail adresse,
oplysninger om certifikat, tildelte roller etc.). I persondatalovens forstand er Danmarks
Miljøportal her databehandler for Organisationen (brugerorganisationen), som er
dataansvarlig. I bilag 2 til denne aftale findes en standardinstruks, hvor Organisationen
instruerer Danmarks Miljøportal vedr. denne behandling.

ii.

Organisationens medarbejdere får adgang til fagdata via Miljøportalen, når
Organisationens brugeradministrator tildeler dem roller. Med henblik på at sikre en
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hensigtsmæssig håndtering af disse data skal Organisationen overholde en række
sikkerhedskrav.

3. Hvordan tiltrædes samarbejdsaftalen?
Parter, som ønsker at tiltræde brugeradministrationsaftalen, skal være opmærksomme på, at
aftalen skal underskrives af den tegningsberettigede direktør eller formand for bestyrelsen, som
er juridisk ansvarlig for hele Organisationen. Den underskrevne aftale skal herefter returneres til
Jens Jakob Nørtved Bork, som er ansvarlig for brugeradministrationen hos DMP.
Skulle der være uklarheder eller yderligere spørgsmål, da kan der enten findes uddybende
information på vores hjemmeside (www.miljoeportal.dk/) under brugerstyring eller tages
kontakt til vores support, på tlf. 72 54 54 54 (hverdage 9-14) eller via e-mail
miljoeportal@miljoeportal.dk.
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