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Redegørelse og erklæring fra driftsleverandør 

Redegørelse for procesmæssig eller teknisk sikkerhed mod overvågning 

1) Hvilke muligheder har ansøgerens driftsleverandør for at tilgå billed- og lydsignaler fra

igangværende videokonferencemøder via driftsleverandørens drifts- og

overvågningsværktøjer?

2) Gemmer driftsleverandøren billed- og lydsignaler fra videokonferencemøder?

3) Er der driftspersonale hos driftsleverandøren, der via drifts- og overvågningsværkstøjer

eller andet har mulighed for at tilgå billede- og lydsignaler fra igangværende og/eller

gemte videokonferencemøder?

4) Hvilken procedure eller teknisk løsning er aftalt mellem ansøger og dennes

driftsleverandør for at understøtte, at driftspersonale hos leverandøren ikke uden

forudgående aftale med ansøger benytter eventuelle muligheder for fjernadgang til

billede og/eller lyd fra videokonferencer eller udstyr i dvale? Dette gælder både

videofeeds samt stillbilleder og tilsvarende, hvis lyd eller billeder gemmes efter endt

videotransmission.
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5) Hvordan er der etableret sikring mod fjernadgang for uvedkommende 

 

Tro og love erklæring 

Undertegnede ansvarlige direktør hos _______________ erklærer hermed på tro og love at: 

- Ovenstående redegørelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold hos 

______________ 

- ________________ ikke uden forudgående aftale med __________ vil benytte 

fjernadgang til billede- eller lydsignal fra ___________’s igangværende videokonferencemøder. 

- ___________________ ligeledes ikke uden forudgående aftale med __________ vil 

tilgå eventuelle gemte data fra __________’s konferencemøder. 

- ____________________ og _____________ har aftalt en procedure for dialog om og 

godkendelse af eventuelle fremtidige ændringer i processen eller den tekniske løsning som 

beskrevet ovenfor. En sådan procedure kan fx være mailkorrespondance i forbindelse med 

ændringer i de beskrevne forhold hos driftsleverandøren. 

Dato  ____________________________ 

CVR  ____________________________ 

Underskrift (skal udfyldes skriftligt) 

 

 

Dette dokument vil blive fremsendt af ansøger til Domstolsstyrelsen som bilag til ansøgningen om 

at stille kommunikationsmidler til rådighed for videoretsmøder. 
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