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DATABEHANDLERAVTALE 
I henhold til gjeldende norsk personopplysningsloven og forordning (EU) 2016/679 av 27.april 2016, 

Artikkel 28 og 29, jf.  Artikkel 32-26, inngås følgende avtale.  

 

Versjon: 18.5.2020 

 

I forbindelse med opprettelse av kundeforhold på Literate screeningstester for dysleksi er det inngått en 

Databehandleravtale, mellom Behandlingsansvarlig og Literate (Databehandler). 

 

Databehandler: Literate AS, Jonas Lies gt. 16, 9009 Tromsø, Org.nr. 916 915 098  

  

Behandlingsansvarlig:  

   ____________________________________________________ 

 

   ____________________________________________________  

1. Formål 

Formålet med databehandlers forvaltning av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig er å 

levere og administrere Literate screeningstest for dysleksi. Databehandler kan ikke overføre 

personopplysninger til tredjeparter uten at dette på forhånd er godkjent av behandlingsansvarlig.  

 

2. Instrukser 

Literate forplikter seg til å overholde alle plikter i gjeldende personregelverk som gjelder ved bruk av Literate 

screeningstester til behandling av personopplysninger.   

3. Beskrivelse av Literate screeningtest: 

Literate screeningtest er utviklet for å avdekke dysleksi hos barn, ungdom og voksne.  

Front-End 

Literate screeningtest er WEB-basert. Løsningen er dermed uavhengig av plattform og tilgjengelig på alle 

kjente nettlesere per i dag. Det vil ikke vært noe behov for installasjon av programvare, noe som forenkler 

prosessen for innkjøpere og brukere av løsningen. Dette er en stor fordel for kunden fordi en installasjon av 

programvare på pc ved enkelte organisasjoner viser seg å være en veldig fordyrende og kompliserende 

prosess. 

Back-End 

Vi har valgt Amazon Web Services (AWS) som 3-parts leverandør for lagring av data. Som kunde har vi 

valgt at alle data (opplysninger om personalia og testresultater) lagres på deres europeiske servere. AWS er 

sertifisert av EU-US Privacy Shield, og oppfyller dermed EU og norske myndigheters krav til personvern. 

AWS sine tjenester oppfyller alle kriteriene til General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

4. Brukerkategorier 

• Testkandidat 

o Er testpersonen som logger inn og gjennomfører screeningtesten (dvs. en person som 

utredes med tanke på dysleksi). Ved innlogging må Testkandidat ha fått tildelt en lenke med 

en unik engangskode i forkant fra testadministrator. Denne sendes via epost eller gis fysisk 

til Testkandidat.  

o Identifisering av Testkandidat: På voksentesten må logge seg inn via Bank-ID eller FEIDE 

for å ta testen. For tester som tas én-til-én er det ikke nødvendig å logge seg inn.  

o Personopplysninger om Testkandidat: På voksentestet må Testkandidat fylle ut 

opplysninger om seg selv. På Barnetesten fyller Testadministrator i informasjon om 

Testkandidat på vegne av Testkandidat. De delene av disse opplysningene som er 

identifiserende er kun tilgjengelig for den fagpersonen som har distribuert testen (dvs. en 

sertifisert Testadministrator).  
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o Testresultater: Hele testen må gjennomføres før resultatene blir sendt 

over til databasen, sammen med påloggings informasjon som ble brukt ved innlogging. 

Testkandidat har ikke tilgang til å se resultatet av sin egen test.  

• Testadministrator  

o Er den som oppretter og distribuerer engangskoder for bruk ved innlogging av 

screeningtesten for Testkandidat. Dette er en person som er sertifisert for å bruke Literate 

screeningtest (f.eks. lærer, rådgiver, logoped, psykolog, spesialpedagog, e.l.). Ved 

innlogging må Testadministrator ha en gyldig lisens. Testadministrator må logge seg inn via 

Bank-ID. På denne måten sikrer man at det er en administrator med gyldig lisens som 

logger seg inn. Testadministrator formidler resultatene til Testkandidat.  

• Superadministrator  

o Er den som oppretter nye kunder og sjekker at Testadministrator har gyldig lisens. Ved 

innlogging må Superadministrator være lagt inn med riktig info fra systemleverandøren sin 

side. Det er ingen muligheter fra løsningens eget brukergrensesnitt å delegere flere 

Superadministrator-rettigheter. Denne rettigheten delegeres fra utvikler-nivået av løsningen. 

Literate screeningtest benytter seg av sikker innlogging via Bank-ID og på denne måten 

sikrer man at det er godkjent Superadministrator som logger seg inn. Superadministrator 

anses for å være en ansatt eller en representant for Literate AS. 

• Kursdeltager (nettkurs eller dagskurs) 

o Er en som selv har meldt seg på sertifiseringskurs på nett eller som dagskurs. 

• Kursdeltagere (gratis) 

o  Er en som selv har gitt sin e-post for å få tilgang til gratis ressurser. 

• Abonnent på nyhetsbrev  

o Er en som selv har gitt sin e-post for å få tilgang til gratis ressurser.  

• Kunde 

o Fakturaadressat for et abonnement. Typisk en skole, kommune, fylke eller bedrift. 

• Facebook brukere 

o Brukere som er medlem av grupper eller sider på Facebook opprettet av Databehandler.   

5. Brukerkategoriers tilgang til egne og andres personopplysninger 

• Testkandidat har ingen tilgang til data, og må få sine resultater presentert via Testadministrator.  

• Testadministrator  

o Har eksklusiv tilgang til personsensitive opplysninger om Testkandidat, samt tilgang til 

testresultatene på tester de selv har gjennomført som skal danne grunnlag for videre 

oppfølging og tiltak rundt Testkandidat.  

o Tilgang til egne personopplysninger i Literate sin løsning.  

o Testadministrator opptrer på vegne av Behandlingsansvarlig.   

• Superadministrator  

o Har tilgang til personopplysninger om Kunder, Kursdeltagere, Gratiskursdeltagere, 

Abonnenter og Testadministratorer.  

o Har tilgang til å ta ut rapporter på tester anonymt.  

o Har tilgang til de innledende spørsmålene i screeningtesten anonymt.  

o Superadministrator har ingen tilgang på identifiserende personopplysninger (herunder navn, 

fødselsdato, bostedskommune eller andre identifiserende data), og kan dermed ikke 

identifisere hvem som har gjennomført testen.  

o Superadministrator opptrer på vegne av Databehandler.  

• Kursdeltagere Nettkurs/Gratiskurs:  

o Tilgang på sine personopplysninger på Literate.no / Min Side.  

•  Kursdeltagere Dagskurs 

o Tilgang på sine personopplysninger i Literate sin løsning.  

• Abonnenter Nyhetsbrev 

o Kan melde seg av distribusjonsliste på alle nyhetsbrev.  

• Facebook følgere 

o Kan melde seg på diverse Literate-grupper/sider på Facebook.  

NB: Det er ikke nødvendig å abonnere på nyhetsbrev, Facebook eller gratis dagskurs for 

Testadministratorer.  
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6. Data som lagres for forskjellige brukerkategorier 

• Testkandidat (Barnetest): Alder, Kjønn, Klassetrinn, Fylke, Hjemmespråk, Resultater på testen. 

Disse dataene er tilgjengelig for både Testadministrator og Superadministrator.  

• Testkandidat (Barnetest): Identifiserende data: Navn, fødselsdato, skole og kommune lagres, 

men er kun tilgjengelig for Testadministrator og krypteres i databasen.   

• Testkandidat (Voksentest): Alder, Kjønn, Høyeste gjennomført utdanning, Om man er under 

videregående utdanning, voksenopplæring, arbeidsmarkedstiltak eller høyere utdanning, 

Utdanningsprogram, Hjemmespråk, Selvevaluering ifht språk, lesing og skriving, matematikk, og 

konsentrasjon  

• Testkandidat (Voksentest): Identifiserende data: Navn lagres, men er kun tilgjengelig for 

Testadministrator. og krypteres i databasen.  

• Testadministrator: Identifiserende data: Navn, Arbeidssted, e-post, telefon. Kun tilgjengelig for 

Superadministrator.  

• Testadministrator: Identifiserende data: Personnummer: Ikke tilgjengelig for noen, men brukes til 

BankID pålogging. Kryptert i databasen.  

• Kursdeltagere (Dagskurs): Navn, Arbeidssted, Stilling, Utdanningsbakgrunn, e-post, 

telefonnummer, Fakturainformasjon/adresse. Tilgjengelig for Superadministrator.     

• Kursdeltagere (Nettkurs): Navn, Arbeidssted, e-post, Fakturainformasjon/adresse. Tilgjengelig for 

Superadministrator. 

• Kursdeltagere (Gratiskurs): E-post. Tilgjengelig for Superadministrator.  

• Abonnenter Nyhetsbrev: E-post. Tilgjengelig for Superadministrator.  

• Kunder: Fakturainformasjon og fakturahistorikk. Tilgjengelig for Superadministrator.  

• Supporthenvendelser: Literate lagrer alle supporthenvendelser som e-post og kan leses av ansatte 

og underleverendører til Databehandler. 

• Nettsidestatistikk: Literate bruker informasjonskapsler og Google Analytics.  

 

7. Databehandlingens formål 

• Personopplysninger om Testkandidat samles inn for at Testadministrator kan danne seg et helhetlig 

bilde av Testkandidat slik at Testadministrator kan avdekke dysleksi eller risiko for dysleksi. 

Anonymiserte opplysninger om Testkandidat vil brukes av Databehandler til forskning og revidering 

av normer. 

• Opplysninger om Kunde, Testadministratorer, Supporthenvendelser og Kursdeltagere samles 

inn for å kunne tilby gode tjenester.  

• Opplysninger om Kursdeltagere (Gratiskurs) og Abonnenter Nyhetsbrev brukes for å sende 

informasjon om relevante tilbud.   

• Anonymisert Nettsidestatistikk brukes for å analysere trafikken på våre hjemmesider og tilby våre 

besøkende en bedre brukeropplevelse.    

 

8. Samtykke fra informasjonsgiver 

• Testkandidat (Barnetest): Testadministrator plikter å ha, eller innhente samtykke, fra Testkandidats 

foresatte.  

• Testkandidat (Voksentest): Personer over 16 år må selv gi samtykke og Godkjenne 

Personvernerklæring/ Sluttbrukeravtale når de tar testen.   

• Testadministrator og Kursdeltagere: Må godkjenne Personvernerklæring/Sluttbrukeravtale nå de 

melder deg på obligatorisk sertifiseringskurs.  

• Abonnenter Nyhetsbrev/Kursdeltagere gratiskurs: Gis samtykke med påmelding.  

8. Bruksområder og lagringstid 

• Alle personopplysninger og testresultater fra Testkandidat lagres i 3 år.  

• Alle personopplysninger om Testadministratorer, Kursdeltagere, Abonnenter, 

Supporthenvendelser og Kunde, lagres så lenge man er kunde eller har et aktivt abonnement. 

Personopplysninger slettes etter 3 år som inaktiv.   

• Nettsidestatistikk lagres i 2 år.  
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9. Taushetsplikt 

Taushetsplikten til Behandlingsansvarlig reguleres gjennom forvaltningslovens § 13. Sertifiserte 

testadministratorer hos Behandlingsansvarlig skal gjøres kjent med at brudd på taushetsplikten er straffbart, 

jfr. § 121.  

Ansatte hos Databehandler, og eventuelt leverandører/tredjeparter til Databehandler, har taushetsplikt om 

dokumentasjon og personvernopplysninger som vedkommende får tilgang til i henhold til denne avtalen. 

Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Norsk lov vil kunne begrense omfanget av 

taushetsplikten hos ansatte og leverandører hos Databehandler.    

10. Sikkerhet ved behandlingen 

Alle Testadministratorer skal være sertifiserte for å få tilgang til Literate.  

Databehandler skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å 

beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, 

sletting, skade, tap eller utilgjengelighet. Databehandler skal gi egne ansatte opplæring i 

informasjonssikkerhet.  

 

Identifiserende personopplysninger vil bli lagret kryptert i databasen.  

 

Hele kodebiblioteket for Front-End og Back-End er sikkert lagret hos våre 3-parts partnere og 

tjenesteleverandører. Kildekoden er lagret på Github. Løsningen til Literate screeningtest baserer seg på 

høyeste nivå av Databehandleravtalen, og er satt til NIVÅ 4. Sikker innlogging er levert av Signicat AS som 

spesialiserer seg på kryptering og sikker innlogging. Valgt innloggingsmetode er Bank-ID, fordi dette er en 

anerkjent og verifisert innloggingsmetode i Norge som de aller fleste er kjent med og bruker til daglig. 

Samtidig er fødsels- og personnummer eneste unike identifikatoren, utenom biometriske identifikatorer, på 

personer med norsk statsborgerskap. 

11. Underleverandører 

Databehandler plikter å inngå egne avtaler med underleverandører til Literate screeningstest som regulerer 

underleverandørenes forvaltning av personopplysninger på samme nivå som i denne avtalen, og føre 

kontroll med at underleverandører overholder sine avtalemessige forpliktelser.  

 

12. Lagring i EØS 

All data om personalia og testresultater lagres hos Amazon Web Services (AWS) på deres europeiske 

servere. AWS er sertifisert av «EU-US Privacy Shield», og oppfyller dermed norske myndigheters krav til 

personvern. AWS sine tjenester oppfyller alle kriteriene til General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

13. De registrertes rettigheter 

Databehandler plikter å bistå behandlingsansvarlig i ivaretakelse av den registrertes rettigheter i henhold til 

personvernregelverket.  

14. Tilgang på sikkerhetsdokumentasjon 

Databehandler plikter å gi datahandlingsansvarlig tilgang til all sikkerhetsdokumentasjon som er nødvendig 

for at behandlingsansvarlig skal kunne ivareta sine forpliktelser i henhold til personvernregelverket.  
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15. Varslingsplikt ved sikkerhetsbrudd.  

Databehandler skal uten ubegrunnet opphold varsle databehandlingsansvarlig dersom personopplysninger 

som forvaltes på vegne av behandlingsansvarlig utsettes for sikkerhetsbrudd som innebærer risiko for 

krenkelser av de registrertes rettigheter. 

16. Plikt til å bistå Behandlingsansvarlig 

Databehandler skal bistå Behandlingsansvarlig å overholde forpliktelsene ved hjelp av egnede tekniske 

løsninger og organisatoriske tiltak.  

17. Varslingsplikt 

Databehandler skal omgående varsle Behandlingsansvarlig om Databehandler mottar en instruks som er i 

strid med Personopplysningsloven eller nasjonal rett.  

18. Sikkerhetsrevisjoner og konsekvensutredninger 

Databehandler skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av eget arbeid med sikring av 

personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, tap eller utilgjengelig. 

Databehandler skal bistå behandlingsansvarlig i konsekvensutredninger og bistå ved iverksetting av 

personvernfremmende tiltak hvis dette er nødvendig.  

19. Sletting av kundedata 

Databehandler skal, om ønskelig fra behandlingsansvarlig, slette alle personopplysninger knyttet til 

behandlingsansvarlig, og dekke alle kostnader knyttet til dette.  

20. Mislighold og erstatning 

Behandlingsansvarlig kan kreve erstatning for økonomiske tap som feil eller forsømmelser fra 

databehandlers side har påført behandlingsansvarlig.   

21. Kontaktpersoner 

Literate AS, ved Daglig leder, Bård Hall, bard@literate.no.  

 

Behandlingsansvarlig: __________________________________________________________ 

22. Avtalens varighet 

Denne avtalen gjelder så lenge databehandler forvalter personvernsopplysninger på vegne av 

behandlingsansvarlig. Verneting er Nord-Troms Tingrett.   

  

Sted/Dato:  

 

 

Behandlingsansvarlig:   Literate AS/Databehandler: 

 

 

__________________________  __________________________ 

Signatur       Signatur 

 

mailto:bard@literate.no

