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Databehandleraftale

(Den Dataansvarlige og Databehandleren er i det følgende hver for sig benævnt “Part” og under et “Parterne”)

Parterne har indgået følgende databehandleraftale (”Aftale”):

Bilag

Bilag A - Oplysninger om databehandlingen
Bilag B - Kontaktpersoner 
Bilag C - Sikkerhedsinstrukser

Dataansvarlig

Navn på forhandler:

CVR-nr. : 

Adresse:

Postnummer og by:

Databehandler

Navn (f.eks. på importør):

CVR-nr. : 

Adresse:

Postnummer og by:

indgået mellem

og
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1. Introduktion

1.1 
Når en importør løser opgaver for en forhandler, f.eks. 
at importøren udsender markedsføringsmateriale til for-
handlerens kundeemner eller kunder, stiller persondata-
lovgivningen krav om, at forhandleren og importøren ind-
går en skriftlig databehandleraftale. En del af klausulerne 
i databehandleraftalen er obligatoriske.

2. Baggrund og formål

2.1 
Aftalen er indgået i forbindelse med Databehandlerens 
levering af serviceydelser inden for markedsføringstiltag 
over for den Dataansvarliges kundeemner og eksisteren-
de kunder (”Serviceydelserne”) mv. 

2.2 
Aftalens formål er at sikre, 
•	 at Parterne overholder persondataretten, herunder, 

men ikke begrænset til: 
	 •	Lov	nr.	429	af	31.	maj	2000	om	behandling		 	
 af personoplysninger (med senere ændringer) 
 (”Persondataloven”)
	 •	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	
	 2016/679	af	27.	april	2016	med	virkning	fra	25.	
	 maj	2018	(”Databeskyttelsesforordningen”)
•	 at Databehandleren overholder den Dataansvarliges 

instrukser, og 
•	 øvrig kontraktuel regulering i forbindelse med databe-

handlingen.

2.3	
Enhver henvisning til Aftalen er også en henvisning til 
dens Bilag.

2.4	
Enhver henvisning til persondatalovgivningen mv. er en 
henvisning til den til enhver tid gældende lovgivning mv.

2.5	
Aftalen regulerer sædvanlige forhold i relation til Service-
ydelserne,	 gældende	 persondatalovgivning,	 jurisdiktion	
mv. mellem Parterne. Denne Aftale har forrang i tilfælde 
af uoverensstemmelser mellem Aftalen og alle andre afta-
ler mellem Parterne, såfremt den pågældende uoverens-
stemmelse omhandler et forhold vedrørende databehand-
lingen.

2.6	
”Personoplysninger” omfatter: ”enhver form for informa-
tion	om	en	 identificeret	eller	 identificerbar	 fysisk	person;	
ved	identificerbar	fysisk	person	forstås	en	fysisk	person,	
der	direkte	eller	indirekte	kan	identificeres,	navnlig	ved	en	
identifikator	som	f.eks.	et	navn,	et	identifikationsnummer,	

lokaliseringsdata,	en	onlineidentifikator	eller	et	eller	flere	
elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysi-
ske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kultu-
relle eller sociale identitet”. 

3. Personoplysninger, databehandling, roller og 
instrukser

3.1	
Bilag A beskriver nærmere en række af de instrukser, 
som den Dataansvarlige giver til de registrerede, herun-
der	definition	af	de	forskellige	begreber,	f.eks.	Personop-
lysninger, Registrerede, Formål og behandlingsaktiviteter 
samt øvrige forhold.

3.2	
Bilag A - C indgår i begge Parternes dokumentations-
forpligtelser i henhold til persondatalovgivningen og skal 
afspejle	 de	 faktiske	 forhold.	 Den	 Dataansvarlige	 kan	 til	
enhver tid ændre eller nærmere konkretisere instrukserne 
i Aftalen og i Bilag A og C. 

3.3	
Databehandleren er databehandler i henhold til gældende 
lovgivning og behandler Personoplysninger på vegne af 
den Dataansvarlige, som er dataansvarlig i henhold til 
gældende lovgivning.

3.4	
Den Dataansvarlige træffer beslutning om, til hvilke For-
mål, og hvordan Databehandleren må behandle Per-
sonoplysningerne. Databehandleren må kun behandle 
Personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den 
Dataansvarlige, navnlig fsva. formål og overførsler til tred-
jelande	og	en	international	organisation.	

3.5	
Databehandleren skal i løbet af Aftalens varighed slette 
Personoplysninger efter dokumenteret instruks herom fra 
den Dataansvarlige. Databehandleren må ikke uberettiget 
kopiere, videregive eller udnytte Personoplysningerne. 
Databehandleren skal sørge for, at Personoplysningerne 
slettes fra samtlige IT-systemer, arkiver mv., når fortsat 
opbevaring	ikke	længere	tjener	et	sagligt	formål,	og	den	
Dataansvarlige giver instruks herom. 

3.6	
Når sletningen er foretaget, skal Databehandleren frem-
sende en skriftlig erklæring på, at data er slettet som af-
talt, inklusiv en beskrivelse af den anvendte metode.

4. Fortrolighed

4.1	
De Personoplysninger, som Databehandleren modtager 
fra den Dataansvarlige, eller som Databehandleren kom-
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mer i besiddelse af i forbindelse med leveringen af Ser-
viceydelser, er fortrolige. 

4.2	
Databehandleren	skal	sikre,	at	kun	de	medarbejdere,	for	
hvem det til enhver tid er nødvendigt at behandle Per-
sonoplysningerne i forbindelse med udførelsen af deres 
arbejde,	er	autoriseret	hertil.

4.3	
Databehandleren	 skal	 sikre,	 at	 medarbejdere,	 der	 be-
handler Personoplysninger, er underlagt kontraktuel for-
trolighed eller en passende lovbestemt tavshedspligt, og 
at de kun behandler Personoplysningerne i overensstem-
melse med persondatalovgivningen og denne Aftale.

5. Sikkerhed

5.1	
Databehandleren skal gennemføre de fornødne tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
et passende sikkerhedsniveau for beskyttelsen af Person-
oplysningerne. 

5.2	
Sikkerhedsforanstaltningerne skal gennemføres under 
hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implemen-
teringsomkostningerne og den pågældende behandlings 
karakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af 
varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder og skal navnlig sikre 
oplysningerne imod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller ad-
gang til Personoplysninger, der er transmitteret, opbeva-
ret eller på anden måde behandlet. Dette inkluderer, men 
er ikke begrænset til:
•	 Pseudonymisering og kryptering af Personoplysnin-

ger
•	 Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, 

tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer 
og	–tjenester

•	 Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og 
adgangen til Personoplysninger i tilfælde af en fysisk 
eller teknisk hændelse

•	 En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering 
og evaluering af effektiviteten af de tekniske og or-
ganisatoriske foranstaltninger til sikring af behand-
lingssikkerhed

5.3	
Databehandleren garanterer over for den Dataansvarlige, 
at Databehandleren vil gennemføre de passende tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at 
Databehandlerens behandling af Personoplysninger op-
fylder kravene i den til enhver tid gældende persondata-
retlige regulering. 

5.4	
Databehandleren skal, i tillæg til og til uddybende af de i 
pkt.	5	anførte	foranstaltninger,	gennemføre	de	 i	Bilag C 
anførte sikkerhedsforanstaltninger.

6. Brud på persondatasikkerheden

6.1	
Databehandleren skal straks underrette den Dataansvar-
lige om et brud på persondatasikkerheden, der fører til 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uauto-
riseret videregivelse af eller adgang til Personoplysninger, 
der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde be-
handlet for den Dataansvarlige. 

6.2	
Databehandleren skal føre en fortegnelse over alle brud 
på persondatasikkerheden af betydning for Personop-
lysningerne. Fortegnelsen skal efter skriftlig anmodning 
straks stilles til rådighed for den Dataansvarlige, eventuelt 
trinvist, hvis oplysningerne ikke kan gives samlet. Forteg-
nelsen skal som minimum dokumentere følgende:
•	 De faktiske omstændigheder omkring sikkerheds-

bruddet,
•	 karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, 

herunder hvis det er muligt, kategorierne og det om-
trentlige antal berørte Registrerede samt kategorierne 
og det omtrentlige antal berørte registreringer af Per-
sonoplysninger,

•	 navn og kontaktoplysninger for en eventuel databe-
skyttelsesrådgiver eller et andet kontaktpunkt, hvor 
yderligere oplysninger kan indhentes hos Databe-
handleren, 

•	 de sandsynlige konsekvenser af bruddet på person-
datasikkerheden,

•	 sikkerhedsbruddets virkninger, og
•	 de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet 

eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på per-
sondatasikkerheden, herunder men ikke begrænset 
til foranstaltninger for at begrænse dets mulige ska-
devirkninger.

6.3	
Databehandleren skal straks og evt. trinvist give yderli-
gere oplysninger, som den Dataansvarlige og tilsynsmyn-
digheder efterspørger i tilfælde af brud på persondata-
sikkerheden.

6.4	
Hvis et sikkerhedsbrud skyldes forhold, som en eller beg-
ge Parter er ansvarlige for, skal udgifterne deles forholds-
mæssigt mellem Parterne på baggrund af en rimelig for-
deling af ansvar, herunder omkostninger til rådgivning om 
krisekommunikation, avisannoncer, afsendelse af breve 
(herunder porto), e-mails, mv. til modtagerne af sådanne 
underretninger.
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6.5	 	
Databehandleren afholder omkostningerne forbundet 
med underretning af de Registrerede, der er berørt af et 
sikkerhedsbrud, hvis underretning af de Registrerede el-
ler andre er påkrævet under gældende lovgivning, og hvis 
sikkerhedsbruddet er forårsaget helt eller delvist af Data-
behandleren.

7. Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige 

7.1	
Under hensyn til behandlingens karakter og de oplysnin-
ger, der er tilgængelige for Databehandleren, skal Data-
behandleren bistå den Dataansvarlige med at sikre over-
holdelse	af	 forpligtelserne	 i	 henhold	 til	 artikel	 32	 til	 36	 i	
Databeskyttelsesforordningen, dvs. sikkerhedsforanstalt-
ninger, underretning af tilsynsmyndigheder, underretning 
af	individuelle	personer,	udarbejdelse	af	konsekvensana-
lyser vedrørende databeskyttelse og forudgående høring 
hos tilsynsmyndigheder.

7.2	
Under hensyntagen til behandlingens karakter og de op-
lysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, skal 
Databehandleren gennemføre passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at bistå den Dataan-
svarlige med overholdelsen af den Dataansvarliges lov-
mæssige forpligtelser under Kapitel III i Databeskyttelses-
forordningen. 

8. Databehandlerens brug af underdatabehandlere 

8.1	
Databehandleren må ikke anvende underdatabehandlere 
uden	skriftlig,	forudgående	specifik	eller	generel	godken-
delse fra den Dataansvarlige. Ved en generel godkendel-
se, skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige 
om	eventuelle	planlagte	ændringer	vedrørende	 tilføjelse	
eller erstatning af underdatabehandlere og derved give 
den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod 
sådanne ændringer. 

8.2	
Databehandleren og enhver underdatabehandler skal 
indgå en skriftlig aftale, som pålægger underdatabehand-
leren de samme databeskyttelsesforpligtelser, der påhvi-
ler Databehandleren efter denne Aftale. 

8.3	
Det er endvidere en forudsætning for brugen af under-
databehandlere, at Databehandleren forud for indgåelse 
af den skriftlige aftale med underdatabehandleren har 
foretaget en dokumenteret vurdering af, om underdatabe-
handleren har påtaget sig de fornødne tekniske og orga-
nisatoriske foranstaltninger.

8.4	
Den Dataansvarlige har ved denne Aftales indgåelse god-
kendt de underdatabehandlere, der er anført i Bilag A. 
Databehandleren opdaterer løbende Bilag A med oplys-
ninger om underdatabehandlere, som den Dataansvar-
lige godkender efter Aftalens indgåelse. Databehandleren 
skal opdatere Bilag A og sende det til den Dataansvarlige 
ved ændringer til underdatabehandlere, for at begge Par-
ter kan overholde dokumentationskrav.

8.5	
Underdatabehandleren handler ligeledes på instruks fra 
den Dataansvarlige, hvilket også kan være en instruks 
direkte fra den Dataansvarlige til underdatabehandleren.  

8.6	
Databehandleren er direkte ansvarlig over for den Data-
ansvarlige for underdatabehandleres behandling af Per-
sonoplysninger på samme vis, som hvis behandlingen var 
foretaget af Databehandleren selv.

8.7	
Databehandleren skal meddele den Dataansvarlige om 
ophør af brug af en underdatabehandler.

9. Overførsel til lande uden for EU/EØS og internatio-
nale organisationer 

9.1	
Databehandleren må kun overføre Personoplysninger 
til	 lande	uden	 for	EU/EØS	eller	 internationale	organisa-
tioner, i det omfang dette fremgår af en dokumenteret 
instruks fra den Dataansvarlige, og den Dataansvarlige 
forinden	har	sikret,	at	der	er	hjemmel	til	overførslen	i	per-
sondatalovgivningen.

9.2	
Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om 
overførslen	til	lande	uden	for	EU/EØS	eller	internationale	
organisationer,	 inden	 overførslen	 finder	 sted,	 herunder	
overførsler til underdatabehandlere.

10. Databehandling uden for instruksen

10.1	
Databehandleren må alene behandle Personoplysninger 
uden for den dokumenterede instruks, hvis det kræves af 
ufravigelig EU-ret eller national ret, som Databehandleren 
er underlagt. 

10.2	
Ved behandling af Personoplysninger uden for den do-
kumenterede instruks skal Databehandleren underrette 
den Dataansvarlige om årsagen hertil. Underretningen 
skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde 
en henvisning til det lovgrundlag eller andet grundlag, der 
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ligger til grund for behandlingen uden for instruksen. Un-
derretningen kan dog udelades, hvis den vil være i strid 
med EU-retten eller den nationale ret af hensyn til vigtige 
samfundsmæssige interesser. 

11. Information

11.1 
Databehandleren skal straks informere den Dataansvar-
lige, hvis Databehandleren mener, at en instruks over-
træder Databeskyttelsesforordningen, anden EU-ret eller 
medlemsstaternes nationale ret. 

12. Påvisning af overholdelse, revisioner, mv. 

12.1 
Databehandleren skal efter anmodning stille alle de op-
lysninger til rådighed for den Dataansvarlige, der er nød-
vendige for at påvise overholdelse af forpligtelserne un-
der Aftalen og persondatalovgivningen. Som led heri skal 
Databehandleren	også	 tilvejebringe	oplysninger,	 som	er	
nødvendige for, at den Dataansvarlige kan dokumentere 
sin overholdelse af persondatalovgivningen. 

12.2 
Databehandleren	skal	en	gang	årligt	i	januar	stille	en	rap-
port til rådighed for den Dataansvarlige med oplysninger, 
der påviser, om og i hvilket omfang, Databehandleren 
overholder Aftalen og persondatalovgivningen.

12.3	
Databehandleren skal derudover give mulighed for og bi-
drage til revisioner og inspektioner, der foretages af den 
Dataansvarlige eller revisorer bemyndiget af den Data-
ansvarlige, de offentlige myndigheder i Danmark eller af 
anden	kompetent	jurisdiktion,	i	det	omfang	det	er	relevant	
for at kontrollere, at Databehandleren overholder Aftalen 
og persondatalovgivningen. 

12.4	
Såfremt revisionen, inspektionerne mv. viser, at Databe-
handleren ikke overholder sine forpligtelser under Afta-
len, skal Databehandleren straks følge op på sådan mis-
ligholdelse og ugentligt rapportere til den Dataansvarlige 
om status for de iværksatte tiltag samt ved afslutningen af 
de	tiltag,	der	skal	afhjælpe	eller	begrænse	bruddet,	med-
mindre andet aftales. Sådanne statusrapporter skal som 
minimum indeholde:
•	 En kopi af den fulde revisionsrapport, dog undtaget 

informationer	om	specifikke	kunder	
•	 En beskrivelse af forholdet, som Databehandleren 

skal følge op på (f.eks. med henvisning til relevante 
afsnit i revisionsrapporten  

•	 Tidspunktet/tidspunkterne	 for	 indtrædelse	 af	 den	
manglende overholdelse (hvis kendt)

•	 En	oversigt	over	de	afhjælpende	eller	skadebegræn-
sende handlinger, som Databehandleren påtænker at 
iværksætte med henblik på at følge op på sagen, den 
forventede tidsramme for igangsætning, og i hvilket 
omfang de pågældende tiltag betragtes som tilstræk-
kelige for at løse en sag  

•	 En	oversigt	over	de	afhjælpende	eller	skadebegræn-
sende handlinger, som Databehandleren har foreta-
get,	 og	 i	 hvilket	 omfang	 handlingerne	 har	 afhjulpet	
den manglende overholdelse eller begrænset skaden 
derved

•	 Kontaktoplysninger på relevante kontaktpersoner hos 
Databehandleren

12.5	
Databehandleren skal overholde alle heri anførte forplig-
telser uden yderligere vederlag fra eller omkostninger for 
den Dataansvarlige.

12.6	
Den Dataansvarlige kan til enhver tid og uden ekstra be-
taling til Databehandleren ændre bestemmelser i Aftalen, 
hvis sådanne ændringer er nødvendige for at overholde 
lovgivningen. I så fald skal Databehandleren sørge for 
at	 indarbejde	 tilsvarende	ændringer	 i	 bestemmelserne	 i	
eventuelle aftaler med underdatabehandlere.

13. Erstatningsansvar 

13.1	 	
Parterne er alene erstatningsansvarlige for skade eller tab 
over for den anden Part, hvis skaden eller tabet skyldes 
ansvarspådragende	 fejl	 eller	 forsømmelser	 fra	 Databe-
handlerens side.

13.2	 	
Hver	Parts	 samlede	erstatningsansvar	efter	pkt.	 13	kan	
ikke overstige                                                                 kr., 
dog maksimalt et beløb svarende til det vederlag, som 
den Dataansvarlige har erlagt til Databehandleren inden 
for de seneste 12 måneder fra den skadevoldende hand-
ling eller undtagelse.

13.3	 	
Parterne er ikke ansvarlige for den anden Parts indirekte 
tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, 
tab	af	goodwill,	tabt	fortjeneste,	hjemtagelse/tilbagetræk-
ning af produkter, tab af data mv.

13.4	
Ovennævnte	 ansvarsbegrænsninger	 finder	 ikke	 anven-
delse, hvis disse er i strid med ufravigelig lovgivning, eller 
hvis en Part har forårsaget skaden eller tabet forsætligt 
eller ved grov uagtsomhed. 
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14. Skadesløsholdelse 

14.1	
Hvis den Dataansvarlige er blevet pålagt at betale erstat-
ning, godtgørelse, tort eller lignende til den Registrerede, 
andre	 registrerede	 eller	 tredjeparter	 som	 følge	 af	 over-
trædelse af databeskyttelseslovgivningen, denne Aftale, 
privatlivspolitikker, oplysningstekster, instrukser eller lig-
nende, og Databehandleren helt eller delvist er ansvarlig 
for overtrædelsen, skal Databehandleren skadesløsholde 
den Dataansvarlige for et beløb svarende til den forholds-
mæssige del af beløbet, i forhold til det ansvar, der påhvi-
ler Databehandleren. 

14.2	
Hvis den Dataansvarlige er blevet pålagt at betale admi-
nistrative bøder mv. til offentlige myndigheder, statskas-
sen,	bod	i	Arbejdsretten	eller	lignende,	som	følge	af	over-
trædelse af databeskyttelseslovgivningen, denne Aftale, 
privatlivspolitikker, oplysningstekster, instrukser eller lig-
nende, og Databehandleren er helt eller delvist ansvarlig 
for overtrædelsen, skal Databehandleren skadesløsholde 
den Dataansvarlige for den forholdsmæssige del af et be-
løb, der svarer til bøden, i forhold til det ansvar, der påhvi-
ler Databehandleren. 

14.3	
Databehandlerens samlede ansvar for skadesløsholdelse 
under	dette	pkt.	14	er	uden	beløbsmæssig	begrænsning.	

15. Severability

15.1	
Såfremt	en	eller	flere	af	Aftalens	bestemmelser	ikke	kan	
håndhæves, er ulovlige eller ugyldige, skal de ved loyal 
forhandling eller fortolkning erstattes af bestemmelser, 
der i videst muligt omfang stiller Parterne, som om de 
pågældende bestemmelser var gyldige og kunne hånd-
hæves. Aftalens øvrige bestemmelser vedbliver at gælde 
med det nuværende indhold. 

16. Varighed og ophør

16.1	
Aftalen træder i kraft ved indgåelsen og skal gælde, indtil 
den opsiges af en af Parterne med 1 måneds varsel. Af-
talen gælder dog, så længe Databehandleren behandler 
Personoplysninger,	 også	 selvom	 behandling	 finder	 sted	
efter Aftalens formelle ophør. 

16.2	
Aftalen udløber automatisk og uden varsel, hvis Databe-
handleren ikke har behandlet Personoplysninger for den 
Dataansvarlige	inden	for	de	seneste	6	måneder.

16.3	
Uanset Aftalens ophør skal Personoplysninger behandles 

fortroligt	 og	 må	 ikke	 komme	 til	 uvedkommende	 tredje-
mands kendskab.

16.4	
Uanset årsagen til Aftalens ophør, bortfalder Databehand-
lerens bemyndigelse til at behandle Personoplysninger på 
vegne af den Dataansvarlige på dette tidspunkt.

16.5	
Efter tilbagelevering af Personoplysningerne til den Da-
taansvarlige/sletning	 af	 Personoplysningerne	 må	 Data-
behandleren kun opbevare en kopi deraf, hvis det er på-
krævet	i	henhold	til	EU/EØS-medlemsstaternes	nationale	
lovgivning, at Databehandleren fortsat opbevarer Person-
oplysningerne. I så fald skal Databehandleren underrette 
den Dataansvarlige derom, herunder med en henvisning 
til	det	juridiske	grundlag	for	fortsat	opbevaring.	

16.6	
Ved Aftalens ophør skal Databehandleren og dennes Un-
derdatabehandlere tilbagelevere alle Personoplysninger, 
som Databehandleren har behandlet under denne Aftale 
til den Dataansvarlige, i det omfang den Dataansvarlige 
ikke allerede er i besiddelse af Personoplysningerne. Da-
tabehandleren er herefter forpligtet til at slette alle Per-
sonoplysningerne, som Databehandleren opbevarer på 
vegne af den Dataansvarlige. Den Dataansvarlige kan 
anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket. 
Databehandleren må ikke slette Personoplysninger uden 
for den Dataansvarliges instruks.

17. Lovvalg og værneting

17.1	
Aftalen er underlagt dansk lovgivning. 

17.2	
Parterne forpligter sig til at søge enhver uenighed og kon-
flikt,	der	måtte	opstå	under	og	efter	samarbejdet,	løst	hur-
tigt i mindelighed og i fællesskab. 

17.3	
Hvis	konflikten	ikke	kan	løses	af	Parterne	selv,	skal	uenig-
heden	søges	løst	i	mindelighed	ved	hjælp	af	en	mediator	
valgt af Parterne i fællesskab. 

17.4	
Hvis	konflikten	ikke	kan	løses	ved	mediation,	skal	konflik-
ten afgøres af domstolene. 

18. Underskrifter

18.1	
Aftalen underskrives i to enslydende originale eksempla-
rer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

Se næste side.
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Den Dataansvarlige

Sted:

Dato: 

For:   (Den Dataansvarlige)

Databehandleren

Sted:

Dato: 

For:    (Databehandleren)
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Bilag A - Oplysninger om databehandlingen 

 

1. Registrerede

1.1 Databehandleren behandler Personoplysninger om følgende kategorier af registrerede (“Registrerede”):

2. Personoplysninger

2.1 Databehandleren	behandler	følgende	personoplysninger	(informationer	om	en	identificeret	eller	identificerbar	
fysisk person) om Registrerede (”Personoplysninger”):

4. Databehandlingsaktiviteter/databehandlingens karakter

4.1 Databehandlingen skal ske ved følgende aktiviteter: 

3. Formål

3.1 Databehandlerens behandling af Personoplysninger for den Dataansvarlige sker til følgende formål (”Formål”): 

5. Varighed

5.1 Parterne forventer, at Databehandleren skal behandle Personoplysningerne i  
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6. Modtagere

6.1 Databehandleren må ud over eventuelle underdatabehandlere videregive Personoplysninger til følgende mod-
tagere i forbindelse med udførelse af databehandlingen: 

     Ingen modtagere

     Modtagere er angivet i skemaet nedenfor

7. Underdatabehandlere godkendt ved Aftalens indgåelse

7.1 Følgende underdatabehandlere er godkendt af den Dataansvarlige ved Aftalens indgåelse: : 

Modtagerens navn Adresse (herunder land) 
på modtager

Kategorier af Personop-
lysninger, der må videre-
gives til modtageren

Formål med videregivel-
sen til modtageren

Ved overførsler til lande 
uden for EU/EØS eller in-
ternationale organisatio-
ner, angives det juridiske 
overfør-selsgrundlag. El-
lers ”N/A”

 

Navn på 
underdatabehandler

Adresse på underdata-
behandler

Land, hvor 
Personoplysninger 
behandles

Typer af resterende 
Personoplysninger 

Formålet med overførslen 
til underdatabehandler

 

Bemærkninger:

Bemærkninger:
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8. Underdatabehandlere godkendt efter Aftalens indgåelse

8.1 Følgende underdatabehandlere er godkendt af den Dataansvarlige efter Aftalens indgåelse: 

1. Kontaktpersoner

1.1 Kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos Parterne: 

Navn på 
underdatabehandler

Adresse på underdata-
behandler

Land, hvor 
Personoplysninger 
behandles

Typer af resterende 
Personoplysninger 

Formålet med overførslen 
til underdatabehandler

 

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Navn på 
kontaktperson

Stilling E-mailadresse Telefonnummer Postadresse

Dataansvarlig 

Databehandler

Bilag B - Kontaktpersoner
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Bilag C - Sikkerhedsinstrukser

1. Generelle instruktioner

1.1 
Udover de forpligtelser, der er fastsat i aftalen, skal Da-
tabehandleren overholde instruktionerne vedrørende sik-
kerheds- og informationssikkerhedsforanstaltninger, som 
er beskrevet i dette underbilag, til de systemer, der an-
vendes til behandling af personoplysninger for den Data-
ansvarlige.

1.2 
Databehandleren skal sikre fortløbende fortrolighed, in-
tegritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed hos pro-
cessorsystemer	 og	 -tjenester	 som	 angivet	 i	 aftalen	 og	
dette bilag C.

1.3	
Databehandleren skal udføre risikoanalyse for systemer-
ne inden brug af systemerne til behandling af data for den 
Dataansvarlig. 

2. Fortrolighed

2.1 
Databehandleren skal gennemføre de foranstaltninger og 
processer, der er beskrevet nedenfor:

2.1.1 
Sikre brug af rollebaseret adgang og login til sektioner 
med personoplysninger (herunder muligheden for op-
følgning	 /	 justering	 af	 rollebaseret	 adgang),	 og	 at	 kun	
autoriserede	 enheder	 og	 relevante	 medarbejdere	 med	
arbejdsrelateret	behov	for	databehandling	har	adgang	til	
personoplysningerne.

2.1.2 
Hvis	medarbejderne	ændrer	 job,	skal	de	sikre	sig,	at	de	
ikke beholder adgangen til de aktiver, de har brug for til 
deres	 tidligere	 job.	Når	medarbejderne	 afskediges,	 skal	
de sørge for, at de ikke tager forretningskritiske oplysnin-
ger med sig. Sørg for, at ingen tidligere ansatte eller eks-
terne konsulenter har adgangsrettigheder til de systemer, 
der indeholder personoplysninger. Gennemgå regelmæs-
sigt	 adgangsrettigheder	 med	 ejere	 af	 systemerne	 eller	
tjenesterne.

2.1.3	
Sikre brug af pseudonymisering og kryptering af person-
oplysninger, hvor det er muligt og krævet ved lov.

2.1.4	
Bruge	sikker	/	krypteret	overførsel	af	personoplysninger,	
når de overførte personoplysninger ikke er beregnet til of-
fentligheden.

2.1.5	
Fysisk sikkerhed

2.1.5.1	
Tilpas passende låse eller andre fysiske kontroller til døre 
og vinduer i lokaler, hvor computere opbevares.

2.1.5.2	
Fysisk sikre uautoriserede bærbare computere (f.eks. ved 
at låse dem inde i en sikker skuffe eller et skab).

2.1.5.3	
Sikre	kontrol	over	og	sikre	alle	flytbare	medier,	såsom	flyt-
bare harddiske, cd’er og USB-drev, der indeholder per-
sonoplysninger. 

2.1.5.5	
Sørg	for,	at	alle	personligoplysninger	fjernes	fra	harddiske	
fra alle brugte computere, inden de bortskaffes.

2.1.6	
Adgangskontroller.

2.1.6.1	
Adgangskodeprocedurer skal være på plads, herunder 
brug af stærke adgangskoder, periodisk opdatering af ad-
gangskoder	og	sikring	af,	at	medarbejderne	 ikke	skriver	
dem ned.

3. Integritet og tilgængelighed

3.1	
Databehandleren skal gennemføre de foranstaltninger og 
processer, der er beskrevet nedenfor:

3.1.1	
Beskyt	netværk,	systemer,	logfiler	og	personoplysninger.
 
3.1.2	
Sikre evnen til at genoprette tilgængeligheden og adgan-
gen til personoplysninger i rette tid i tilfælde af en fysisk 
eller teknisk hændelse, herunder ved backup af person-
oplysningerne.
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4. Overvågning og opdatering 

4.1	
Databehandleren skal foretage regelmæssig overvågning 
af potentielle sårbarheder og udførelse af tests af netværk 
og systemer, der anvendes til behandling af personoplys-
ninger.

4.2	
Databehandleren skal løbende holde netværk og syste-
mer opdaterede med hensyn til nye versioner og opda-
teringer. 

5. Sikkerheds- og privatlivsteknologier

5.1	
Databehandleren skal gennemføre de foranstaltninger og 
processer, der er beskrevet nedenfor:

5.1.1	
Sørg for, at alle computere, der er brugt, har installeret 
anti-virus eller anti-malware-software. 

5.1.2	
Hvis computere er tilsluttet internettet, skal der være in-
stalleret	en	firewall	og	et	indbrudsdetekteringssystem.

6. Orientering, træning og sikkerhedskontrol i forhold 
til personale

6.1	
Databehandleren	 skal	 introducere	 nye	 medarbejdere	 til	
informationssikkerhed og sikre, at de læser og forstår 
informationssikkerhedspolitikken.	 Sørg	 for,	 at	medarbej-
derne	ved,	hvor	de	skal	finde	oplysninger	om	 informati-
onssikkerhedsstandarder og procedurer, der er relevante 
for deres rolle og ansvar.
 
6.2	
Databehandleren skal gennemføre de foranstaltninger og 
processer, der er beskrevet nedenfor:

6.1.1	
Sørg	for,	at	medarbejderne	forstår,	hvad	der	er	et	brud	på	
sikkerheden,	og	træne	medarbejderne	til	at	reagere	kor-
rekt. En sikkerhedshændelse er enhver begivenhed, der 
kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, inte-
griteten eller tilgængeligheden af dine forretningskritiske 
oplysninger eller systemer.

6.1.2	
Databehandleren skal have en plan for at sikre kontinuitet 
i forbindelse med en alvorlig sikkerhedshændelse og skal 
afprøve planen mindst en gang om året. Efter en hæn-
delse, hvor planen anvendes og efter hver test, skal den 
undersøges og opdateres i overensstemmelse med de 
erfaringer, der er lært.

7. Revision

7.1	
Databehandleren	 skal	 overvåge	og	ajourføre	alle	 foran-
staltninger, processer og risikoanalyser.

7.2	
Databehandleren skal gennemføre en proces til periodisk 
testning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af 
behandlingens sikkerhed, herunder, men ikke begrænset 
til, de foranstaltninger, der er beskrevet heri.

7.3	
Databehandleren skal gennemføre procedurer for effek-
tivt at følge op på manglende overholdelse.

7.4	
Revisionerne	skal	finde	sted	mindst	en	gang	om	året.
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