Gennemse og godkend databehandleraftale i DocuSign
Version 3 – 10-08-2020
DocuSign er EG's Contract Management System. I løsningen er det nemt at læse, godkende og
opbevare vigtige dokumenter og aftaler, som kræver jeres underskrift.
Her er en kort vejledning til, hvordan du læser og godkender en databehandleraftale i DocuSign.

1. Du får en mail

Hele processen starter med, at du modtager en mail fra DocuSign med et EG-logo.
Mailen er sendt fra EG Agreement med en kort information om, at du har fået et dokument til
gennemsyn og/eller underskrift, samt en kort forklaring på, hvorfor du har fået tilsendt en ny
databehandleraftale.
I mailen er der desuden et ikon "REVIEW DOCUMENTS", som du skal klikke på for at få adgang til
selve databehandleraftalen i DocuSign.
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2. Gennemse databehandleraftalen
Når du har klikket på linket i mailen, får du adgang til selve systemet, hvor du kan gennemse og
eventuelt godkende et eller flere dokumenter.

Du behøver ikke at logge på systemet som bruger for at gennemse eller godkende et dokument.

3. Hvis en anden skal gennemse og godkende
Hvis det fremsendte dokument skal underskrives af en anden end dig som modtager, h ar du
mulighed for at sende dokumentet videre til en anden underskriver.

Det gør du ved at klikke på ikonet "Andre handlinger", hvorved en drop down menu åbnes.
I drop down menuen skal du vælge ikonet "Tildel til en anden".
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Herefter skal du udfylde feltet med den nye underskrivers e-mailadresse, samt feltet med den nye
underskrivers navn. Du har desuden mulighed for beskrive, hvorfor du vælger at tildele
dokumentet til en anden underskriver.
Når du har udfyld skemaet, skal du trykke på ikonet "Tildel til en anden".
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4. Hvis du skal gennemse og godkende
Hvis du er den rette til at gennemse og godkende dokumentet skal du klikke på ikonet "FORTSÆT"

Når du klikker på ikonet "FORTSÆT", får du først adgang til et følgebrev med en uddybende
forklaring på, hvorfor du skal gennemse og godkende databehandleraftalen. Desuden kan du nu
gennemlæse dokumentet, som du skal underskrive.
Hvis du trykker start kommer du til underskrift sektionen.
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5. Manglende oplysninger i aftalen
Hvis du skal godkende en databehandleraftale, skal du udfylde nedenstående felter med de
relevante oplysninger for at kunne underskrive. Det er vigtigt, at vi ved, hvem der har
underskrevet aftalen, så vi efterfølgende kan kontakte jer, hvis der er behov for dette, lige som vi
skal sikre os, at underskriver er den rette underskriver.

Det er ligeledes vigtigt, at vi får de korrekte opdaterede informationer fra jer om, hvem vi skal
kontakte i tilfælde af sikkerhedsbrud, idet vi er forpligtiget til at kontakte jer så hurtigt som muligt,
så I straks kan reagere på vores henvendelse.

6. Underskriv databehandleraftalen
Når du har gennemlæst databehandleraftalen, kan du underskrive den direkte i systemet.
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Du skal skrive, hvor dokumentet er underskrevet fx Ballerup og dit fulde navn.

7. Underskrift med signatur
For at underskrive dokumentet, skal du klikke på ikonet, "UNDERSKRIV"

Når du klikker på ikonet "UNDERSKRIV", får du mulighed for at vælge signatur-stil.
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Der er flere forskellige skrifttyper, samt mulighed for selv at uploade en håndskrevet signatur.
Når du klikker på ikonet "TAG I BRUG OG UNDERSKRIV" er aftalen underskrevet med et unikt
DocuSign ID.

8. Opret gratis DocuSign-konto
Når du har underskrevet aftalen, er du færdig og kan trykke på ikonet "AFSLUT" i toppen af
skærmbilledet.
Du vil herefter blive tilbudt at oprette en gratis DocuSign-konto, hvor du kan gemme en digital
kopi af aftalen.
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Her skal du følge vedledning og oprette dig med en adgangskode, vælge land og trykke på ikonet
"SUBMIT", hvis du ønsker at oprette en gratis DocuSign-konto.
Hvis du ikke ønsker at oprette en gratis DocuSign-kontor trykker du på ikonet "NEJ TAK".

9. Du får en kopi af aftalen
Når du har taget stilling til om, du vil have en gratis DocuSign-konto, er du færdig!

Du vil nu automatisk modtage en kopi af aftalen via e-mail.
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10. Har du
spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til
DocuSign eller spørgsmål
til din
databehandleraftale, er du velkommen til at skrive til os på agreement@eg.dk.
Venlig hilsen
EG A/S
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