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Anvendelse af software til monitorering af eksaminer 

Styrelsen for It og Læring (STIL) har henover sommeren modtaget flere 

henvendelser vedr. anvendelsen af ExamCookie som lokalt monitore-

ringsværktøj. På den baggrund har STIL været i dialog med ExamCookie 

med henblik på at minimere usikkerheden hos institutionerne omkring 

anvendelsen af software til monitorering af eksaminer.  

 

Datatilsynet har tidligere set på anvendelsen af software til at monitorere 

eksaminer i 2019 (Fredericia Gymnasiums behandling af personoplysnin-

ger ved brug af programmet Examcookie (datatilsynet.dk)) og 2021 (Uni-

versitets brug af tilsynsprogram ved online eksamen (datatilsynet.dk)). 

Her gjorde tilsynet det klart, at det er muligt at anvende software til at 

monitorere eksaminer for eksamenssnyd, hvis der foreligger en skriftlig 

redegørelse for formålet, og hvilke personoplysninger der er nødvendige 

at behandle, samt at der udarbejdes en risikovurdering. Ydermere skal 

eleverne oplyses om, hvilke personoplysninger der behandles, behandlin-

gens formål og deres rettigheder. 

 

STIL anbefaler på den baggrund, at man som uddannelsesinstitution ta-

ger meget tydeligt stilling til, om monitorering af eksaminer ved hjælp af 

software til bekæmpelse af snyd er nødvendigt i forhold til den enkelte 

eksamen, og at det i den forbindelse overvejes, om der kan tages andre 

midler i brug.  

 

Flere institutioner har endvidere spurgt ind til, om de kan anvende en 

specifik leverandør – ExamCookie.  

 

Da det er den dataansvarlige institution, som skal sikre overholdelsen af 

de databeskyttelsesretlige regler, har STIL ikke gennemført en risikovur-

dering af ExamCookie. Men grundet flere henvendelser herom har STIL 

i juni 2022 afholdt et møde med ExamCookie, med det formål at spørge 

ind til hvorvidt leverandøren har lavet ændringer i systemet siden Datatil-

synets afgørelser i 2019 og 2021.  

 

ExamCookie har mundtligt oplyst, at de bl.a. på baggrund af en række 

møder med forskellige databeskyttelsesrådgivere og med afsæt i Datatil-

synets to afgørelser har justeret deres produkt, så det stemmer overens 

med disse afgørelser – navnlig i forhold til omfanget af data som be-

handles.   

 

På den baggrund vurderer STIL, at der ikke er noget til hinder for, at in-

stitutionerne som måtte ønske det på eget ansvar kan gå i dialog med 

ExamCookie som leverandør, og herunder udarbejde risikovurderinger 

mv. jf. databeskyttelsesforordningen. 

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2019/maj/fredericia-gymnasiums-behandling-af-personoplysninger-ved-brug-af-programmet-examcookie
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2019/maj/fredericia-gymnasiums-behandling-af-personoplysninger-ved-brug-af-programmet-examcookie
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2021/jan/universitets-brug-af-tilsynsprogram-ved-online-eksamen
https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2021/jan/universitets-brug-af-tilsynsprogram-ved-online-eksamen

