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§ 1:

Bagggrund, form
mål og definittioner

1.1

Den
nne databehandleraftale (herefter kaaldet ”Aftalen”) vedrørerr udleveret innformation fra
f
#Kliient.

1.2

Formålet med in
ndgåelsen aff Aftalen er aat sikre, at Dataansvarlig og Databehaandler lever op til
de kkrav, der er til
t it‐sikkerhe
ed og behanddling af persondata i gælldende lovgivvning.

1.3

I deenne aftale skal anvendess samme deffinitioner som
m beskrevet i Artikel 4 i EEU's forordn
ning om
beskyttelse af fyysiske person
ner i forbinddelse med be
ehandling af personoplys ninger og om
m fri
udvveksling af såådanne oplyssninger 20166/679 (i det følgende
f
kald
det Persondaataforordnin
ngen),
ekseempelvis:


"personoplyysninger": en
nhver form ffor information om en ide
entificeret e ller identificerbar
fysisk perso
on ("den registrerede"); vved identifice
erbar fysisk person
p
forståås en fysisk person,
p
der direkte eller indirekte kan ident ificeres, navnlig ved en id
dentifikator som f.eks. et navn,
e ele‐
et identifikaationsnummer, lokaliseriingsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere
menter, derr er særlige for
f denne fyssiske persons fysiske, fysiologiske, geenetiske, psyykiske,
økonomiskee, kulturelle eller sociale identitet.



"behandlingg": enhver akktivitet eller række af akttiviteter – med eller udenn brug af auttoma‐
tisk behandling – som personoplysnninger eller en
e samling aff personoplyssninger gøre
es til
genstand fo
or, f.eks. indssamling, regi strering, orgganisering, syystematiserinng, opbevaring, til‐
pasning elleer ændring, genfinding,
g
ssøgning, brugg, videregivelse ved transsmission, forrmid‐
ling eller en
nhver anden form for oveerladelse, sam
mmenstilling
g eller samkøøring, begræ
ænsning,
sletning elleer tilintetgørelse.

§ 2:

Aftaalens gyldigh
hed

2.1

Aftaalen er gældende fra tidsspunktet fra Aftalens und
derskrift.

2.2

f både Tesst‐ og Produkktionsmiljø.
Aftaalen gælder for

2.3

Aftaalen gælder indtil 5 år eftter #Klient a fslutter kund
derelationen
n.

§ 3:

Partternes forpligtelser

3.1

#Kliient er Dataaansvarlig.

3.2

Dattabehandler handler alen
ne efter dokuumenteret in
nstruks fra de
en dataansvaarlige, herun
nder for
så vvidt angår ovverførsel af personoplysn
p
ninger til et tredjeland eller en intern ational organisati‐
on, medmindre det kræves i henhold til EU‐ret eller medlemssta
aternes natioonale ret, som da‐
tabeehandleren er
e underlagtt; i så fald un derretter daatabehandlerren den dataaansvarlige om
o det‐
te retlige krav in
nden behand
dling, medm indre den påågældende re
et forbyder een sådan und
derret‐
ningg af hensyn til
t vigtige sam
mfundsmæsssige interessser..
Dattabehandlereen skal i vide
est muligt om
mfang assiste
ere med pseu
udonymiserinng og krypte
ering af
dataa.
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3.3

Dattabehandler forpligter sigg til, til enhveer tid at overrholde samtllige lovgivninngsmæssige krav,
herunder tillige eventuelle nationale
n
lovvgivninger fo
or Databehan
ndler hvis Daatabehandlerr er
hjem
mmehørende udenfor Danmark, veddrørende dattabehandling
g af personopplysninger sa
amt
den
n Dataansvarrliges informationssikkerhhedspolitik med
m tilhøren
nde retningsllinjer i forbin
ndelse
med
d den databeehandling, so
om udføres ffor den Dataaansvarlige.

3.4

I heenhold til Perrsondataforo
ordningen skkal Databehandleren træffe alle forannstaltninger, som
kræ
æves i henholld til artikel 32,
3 herunderr de fornødn
ne tekniske og organisatooriske sikkerh
heds‐
foraanstaltningerr mod, at oplysninger hæ
ændeligt eller ulovligt tilin
ntetgøres, foortabes eller forrin‐
ges samt mod, at
a de komme
er til uvedkoommendes ke
endskab, missbruges ellerr i øvrigt beh
handles
i strrid med lovgivningsmæsssige krav.
Dattabehandlereen skal have dokumentattion for alle processer
p
i den
d forbindeelse.

3.5

Dattabehandlereen skal sikre,, at kun persooner, som au
utoriseres he
ertil, har adggang til de pe
erson‐
oplyysninger, der behandles.
Alen
ne de person
ner, der nødvvendigvis skaal have adgaang til person
noplysningerr, må have ad
dgang
herttil.
Dattabehandler er forpligtet til at sikre, aat enhver fyssisk person med
m adgang ttil de person
noplys‐
ningger, der behaandles, har forpligtet
f
sig til fortroligh
hed eller er underlagt
u
en passende lo
ovbe‐
stem
mt tavshedsp
pligt og er instrueret i, hvvordan perso
ondata kan, må og skal bbehandles efter
gælldende lovgivvning.

3.6

Dattabehandlereen og denness autoriseredde medarbejjdere må foretage databeehandling fra mo‐
bilee arbejdsplad
dser (arbejdsspladser der ikke er på Daatabehandle
erens adressee og befinder sig
indeenfor EU, f.eeks. medarbe
ejderens privvatadresse) såfremt
s
databehandlingeen sker fra arrbejds‐
plad
dser, som deels rent fysiskk befinder sigg indenfor EU, dels er un
nderlagt Dataabehandlers egne
sikkkerhedsregleer.
Arb
bejdspladsern
ne skal således være sikrret med tekniske kontroller, der sikreer at behandlingen
af p
personoplysn
ninger sker i overensstem
mmelse gæld
dende lovgivn
ning og Dataaansvarlig og Data‐
beh
handlers retn
ningslinjer.
End
dvidere skal den
d enkelte medarbejde r hos Databe
ehandleren instrueres i hhvordan man
n med‐
virkker til at sikree, at uvedkom
mmende ikk e får adgangg til personop
plysninger.

3.7

den Dataanssvarlige har pligt
p til aktivtt at sikre, at de krævede sikkerhedsfooranstaltningger
Da d
oveerholdes hos Databehand
dleren, skal D
Databehandler indhente en årlig revissionserklæring fra
en u
uafhængig trredjepart som
m dokumenttation for, att sikkerhedsm
mæssige foraanstaltninger er
gen
nnemførte ho
os Databehandler.

3.8

d Dataansvarlige og/e ller relevante offentlige myndighedeer, herunder men
I tilffælde af, at den
ikkee udelukkend
de Datatilsyn
net, ønsker aat foretage en fysisk inspektion af de tekniske og orga‐
nisaatoriske sikkeerhedsforanstaltninger, ssom Databeh
handler skal iagttage, forrpligter Data
abe‐
han
ndleren sig til – med et rimeligt varse l – at stille tiid og ressourrcer til rådighhed herfor med
m ak‐
tivitteter for 1 peerson i op til 2 arbejdsdaage pr. år.
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3.9

Dattabehandlereen er, under hensyntagenn til behandllingens karakkter, forpligttet til ved hjæ
ælp af
passende teknisske og organisatoriske fooranstaltningger, at bistå den
d Dataansvvarlige med opfyl‐
delsse af den Dattaansvarliges forpligtelseer til at besvaare anmodninger om udøøvelse af de regi‐
streeredes rettigheder efter gældende
g
loovgivning, herunder tillige
e som fastlaggt i Personda
atafor‐
ordningens kapitel III.

3.10

Dattabehandlereen skal til enhver tid og ppå anmodnin
ng fra den Da
ataansvarligee give den Da
ataan‐
svarrlige, eller en
n af den Data
aansvarlige bbemyndiget, tilstrækkelig
ge oplysningger til, at den
nne kan
efter denne
påse, at Databeehandlerens forpligtelser
f
e aftale og i øvrigt
ø
efter ggældende lovvgiv‐
ævnte teknisske og organnisatoriske sikker‐
ningg, herunder men ikke udelukkende dde ovenfor næ
hed
dsforanstaltn
ninger, er truffet og iagttaaget.
End
dvidere skal Databehandl
D
leren kunne dokumenterre, at identificerede sårbbarheder blivver
imø
ødegået ud frra en risikobaseret vurdeering.

3.11

Dattabehandlereen må ikke behandle perrsonoplysninger udenfor EU uden denn Dataansvarliges
udtrykkelige sam
mtykke.

§4

Dattabehandlerss brug af und
derleveranddører

4.1

Såfrremt Databeehandleren samarbejder med eller øn
nsker at samarbejde medd en underle
everan‐
dør, skal skriftligg godkendelse heraf indhhentes fra de
en Dataansvarlige.

4.2

Dett er Databehaandlerens an
nsvar at sikree sig, at unde
erleverandørren lever op til de samme
e krav,
den
n Dataansvarrlige har stille
et til Databe handler, herrunder krav om
o audit og kontrol.
Hviss denne anden databeha
andler ikke oopfylder sine databeskyttelsesforpligttelser, forblivver
Dattabehandlereen ansvarlig overfor den Dataansvarlige for opfyldelsen af deenne anden data‐
d
beh
handlers forp
pligtelser.

4.3

Ved
d ønske om indgåelse af aftale
a
med nny underleverandør / skifft af eksistereende underleve‐
dør skal den Dataansvarlige adviserees herom min
rand
nimum 1 måned før.

§5

Und
derretningsp
pligt

5.1

Dattabehandlereen er forpligttet til straks at underrettte den Dataansvarlige ve d kendskab til
t en‐
hveer afvigelse i forhold til de
enne aftales indhold, f.eks.:
•
•
•
•

5.2

hver fravigelse fra givne instrukser.
Ved enh
Ved enh
hver mistankke om brud ppå fortrolighe
eden.
Ved enh
hver mistankke om misbruug, fortabelsse og forringe
else af data.
Ved eth
hvert brud på
å persondataasikkerheden
n.

Und
derretning aff den Dataan
nsvarlige ske r straks og in
nden 24 time
er efter konsstateringen ved
v
afseendelse af e‐‐mail indeholdende beskkrivelse af forrløbet, formo
odet årsag ogg korrigeren
nde for‐
anstaltninger (u
udførte samt planlagte) t il den Dataansvarliges mail,
m samt eftterfølgende telefo‐
t
p telefon.
niskk henvendelsse til den Dattaansvarligess persondataaansvarlige på

REVI‐GRAY | CV
VR‐nr. 25271246 | version 0.1

4

Databehandleraaftale for REVI‐GR
RAY

§6

Slettning af dataa

6.1

Dattabehandler forpligter sigg til at slette personoplyssninger, når disse ikke læ
ængere er relevante
for databehandlingen, medm
mindre EU‐reetten eller medlemsstate
m
ernes nationnale ret foresskriver
opb
bevaring af personoplysn
p
ningerne.

§7

Hån
ndtering af data
d
efter afttalens ophørr

7.1

Dattabehandlereen forpligter sig, at sikre at personop
plysninger eftter den data ansvarliges valg
v
sletttes eller tilbageleveres, når
n databeh andlingen jf.. aftale med den Dataanssvarlige skal ophø‐
re.

7.2

Dett påhviler den Dataansvarlige at oplysse Databehaandleren om det tidspunkkt, hvor data
abe‐
han
ndlingen skal ophøre.

7.3

Slettning må dogg ikke ske, fø
ør Databehanndleren har oplyst
o
den Dataansvarligee om den på
åtænk‐
te fremgangsmååde for sletning og indheentet særskilt bekræftelse fra den Daataansvarlige
e på, at
slettning skal gen
nnemføres på
p den oplystte dato og påå den angivn
ne måde.
Såfrremt den Dataansvarlige
e ikke finder sslettemetoden tilstrække
elig effektiv, skal den Dataan‐
svarrlige meddelle Databehan
ndleren hvilkken sletteme
etode, der an
nses for tilstrrækkelig effe
ektiv.

7.4

Ved
d anmodningg fra den Dataansvarlige, skal Databehandleren frremsende enn skriftlig erkklæring
på, at data er slettet som afftalt, inklusivv en beskrivelse af den an
nvendte mettode.

§8

Missligholdelse og
o ansvar

8.1

Hviss Databehan
ndler ikke ove
erholder aftaalegrundlage
et, kan aftale
en opsiges m
med øjeblikke
elig
virkkning.

8.2

a skadesløs holde den D ataansvarlige for
Dattabehandler er forpligtet til i enhver hhenseende at
enh
hver omkostn
ning, der måtte opstå so m følge af Databehandle
ers manglendde efterlevelse af
den
nne aftale, Peersondatalovven, Personddataforordningen eller an
nden gældennde lovgivnin
ng.

§9

Acccept af datab
behandlerafttale

Den

/

Dataansvarlig
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