DATABEHANDLERAFTALE
Denne databehandleraftale ("Aftalen") blev indgået den ______ /______ /______ mellem:
(1)

___________________________________ [virksomhedsnavn], en virksomhed, som er underlagt
lovgivningen i ______________ [land], med CVR-nr. __________________ ("Kunden" eller "Den
dataansvarlige") og

(2)

Amesto Solutions A/S, en virksomhed, som er underlagt dansk lovgivning, med CVR-nr. 25380010
("Leverandøren" eller "Databehandleren")

(virksomhederne omtales som "part" eller "parter").

1.
1.1

INDLEDNING
Databehandleren leverer tjenester til Den dataansvarlige i henhold til den gældende aftale
mellem Amesto Solutions A/S og Den dataansvarlige ("Hovedaftalen"). Udførelse af tjenester i
henhold til Hovedaftalen vil kunne indebære, at Databehandleren modtager personoplysninger
fra og behandler personoplysninger på vegne af Den dataansvarlige. Denne Aftale finder
anvendelse i det omfang, Databehandleren behandler personoplysninger.

1.2

I Aftalen har begreberne "personoplysninger", "databehandler", "dataansvarlig", "registrerede" og
"behandling" samme betydning som i Persondatalovgivningen (som defineret nedenfor).

1.3

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Hovedaftalen og Aftalen vedrørende behandling af
personoplysninger har denne Aftale forrang.

2.

INDHOLDET AF DENNE AFTALE OG OMFANGET AF BEHANDLINGEN

2.1

Formålet med Aftalen
Denne Aftale regulerer rettigheder og forpligtelser i henhold til den gældende
persondatalovgivning i forbindelse med Databehandlerens behandling af personoplysninger på
vegne af Den dataansvarlige. Aftalen skal sikre, at personoplysningerne behandles i
overensstemmelse med kravene i EU's persondataforordning (2016/679) ("GDPR") fra det
tidspunkt, hvor denne træder i kraft, og til enhver tid gældende national lovgivning vedrørende
persondata, herunder lovgivning, som implementerer eller supplerer GDPR (under ét kaldet
"Persondatalovgivning").
Aftalen skal sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med
Persondatalovgivningen og ikke anvendes på en ulovlig måde eller kommer i uautoriserede
personers besiddelse.

2.2

Den dataansvarliges ret til at administrere behandlingen
Den dataansvarlige bestemmer formålet med behandlingen og giver instrukser.
Databehandleren, dennes underleverandører og andre, som på vegne af Databehandleren
udfører opgaver og har adgang til personoplysninger, må kun udføre behandling på vegne af
Den dataansvarlige og i henhold til denne Aftale og skriftlige instrukser fra Den dataansvarlige,
og i tråd med denne Aftale, medmindre andet fremgår af gældende lovgivning. Databehandleren
skal omgående underrette Den dataansvarlige, hvis Databehandleren mener, at en instruks er i
strid med Persondatalovgivningen.
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2.3

Formålet med behandlingen
Aftalen finder anvendelse på Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af
Den dataansvarlige. Formålet med behandling af personoplysninger er, at Databehandleren
skal levere tjenester til Den dataansvarlige i overensstemmelse med Hovedaftalen, og at alle
regler og rutiner, som parterne har aftalt, bliver fulgt.

2.4

Omfanget af behandlingen
Omfanget af og formålet med Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af
Den dataansvarlige er knyttet til levering af tjenester som nærmere beskrevet i Hovedaftalen.

2.5

Kategorier af personoplysninger og registrerede
Behandlingen indebærer behandling af Personoplysninger om Den dataansvarliges kunder eller
medarbejdere, alt afhængigt af Den dataansvarliges konkrete brug af tjenester, som det
fremgår af Hovedaftalen og som nærmere beskrevet i Bilag 1.

3.

RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

3.1

Generelt
Parterne skal overholde gældende Persondatalovgivning, uanset hvilken type behandling
(manuel eller automatisk) der er tale om.
Hvis der opstår en konflikt mellem kravene i denne Aftale og Persondatalovgivningen, har
Persondatalovgivningen forrang.

3.2

Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser
(a)

Den dataansvarlige skal give Databehandleren skriftlige instrukser vedrørende
behandlingen af personoplysninger. Hvis Den dataansvarlige giver instrukser til en
underleverandør, som nævnt i forbindelse med pkt. 4, skal Den dataansvarlige informere
Databehandleren om dette. Databehandleren kan ikke holdes ansvarlig for behandling
udført af en underleverandør som et resultat af instrukser fra Den dataansvarlige, og som
medfører et brud på denne Aftale, Hovedaftalen eller Persondatalovgivningen.

(b) Den dataansvarlige bekræfter, at personoplysninger behandles med legitime og objektive
formål, og at Databehandleren ikke behandler personoplysninger i større omfang, end hvad
der er nødvendigt for formålet.
(c)

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at der foreligger et gyldigt juridisk grundlag for
behandlingen på det tidspunkt, hvor personoplysningerne overføres til Databehandleren.
Den dataansvarlige skal på anmodning fremlægge en skriftlig redegørelse og/eller
dokumentation for det juridiske grundlag for behandlingen.

(d) Den dataansvarlige bekræfter, at de registrerede, som har afgivet personoplysninger, er
blevet underrettet og informeret på den rette måde om behandlingen af deres
personoplysninger.
3.3

Databehandlerens rettigheder og forpligtelser
(a)

Databehandleren må kun behandle personoplysninger på vegne af Den dataansvarlige og i
overensstemmelse med skriftlige instrukser fra Den dataansvarlige. Databehandleren må
ikke behandle personoplysninger på anden måde end den, der er nødvendig for at levere
tjenesterne i henhold til Hovedaftalen.

(b) Medmindre andet er aftalt eller følger af gældende lovgivning, har Den dataansvarlige ret til
at kræve at få adgang til personoplysninger, som behandles af Databehandleren på vegne
af Den dataansvarlige. Databehandleren skal bistå Den dataansvarlige med at opfylde Den
dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger fra registrerede, som ønsker at gøre
brug af deres rettigheder i henhold til Persondatalovgivningen, herunder retten til indsigt,
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berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse mod behandling og retten
til at få udleveret deres egne personoplysninger i et hensigtsmæssigt og almindeligt brugt
format. Databehandleren skal kompenseres for en sådan bistand efter nærmere aftale
mellem parterne. Hvis Databehandleren eller dennes Underleverandør (som defineret
nedenfor) modtager en anmodning fra en registreret om behandlingen af vedkommendes
personoplysninger, skal Databehandleren videresende anmodningen til Den dataansvarlige,
medmindre Databehandleren i henhold til gældende lovgivning eller efter Den
dataansvarliges instrukser kan håndtere anmodningen.
(c)

Hvis Databehandleren eller dennes Underleverandør modtager en anmodning fra en
relevant tilsynsmyndighed om indsigt i eller information om registreredes personoplysninger
eller behandlinger i henhold til denne Aftale, skal Databehandleren underrette Den
dataansvarlige, medmindre Databehandleren i henhold til gældende lovgivning eller efter
Den dataansvarliges instrukser kan håndtere anmodningen.

(d) Databehandleren skal bistå Den dataansvarlige ved gennemførelse af en
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis Den dataansvarlige er forpligtet til at
gennemføre en sådan analyse. Den dataansvarlige skal dække de omkostninger, som
Databehandleren bliver påført som følge af denne bistand.
(e)

Databehandleren må ikke gemme personoplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt
for at kunne levere de tjenester, der er beskrevet i Hovedaftalen, medmindre det kræves af
Den dataansvarlige eller gældende lovgivning. Databehandleren må ikke rette, slette eller
låse personoplysninger uden instrukser fra Den dataansvarlige, medmindre lovgivningen
kræver det.

(f)

Databehandleren skal sikre, at medarbejderne modtager information om forpligtelserne i
denne Aftale, særligt med hensyn til sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

4.

BRUG AF UNDERLEVERANDØRER

4.1

Databehandleren må ikke antage en anden databehandler ("Underleverandør"), uden at der på
forhånd er indhentet skriftlig tilladelse til dette fra Den dataansvarlige.

4.2

Databehandleren skal informere Den dataansvarlige om ændringer eller suppleringer af
Underleverandører, og Den dataansvarlige har ret til at modsætte sig sådanne ændringer.

4.3

Databehandleren skal sikre, at Underleverandørerne er underlagt de samme rettigheder og
forpligtelser som Databehandleren i overensstemmelse med denne Aftale og
Persondatalovgivningen via en skriftlig aftale, herunder at Underleverandøren giver
tilstrækkelige garantier for, at der bliver indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger,
som opfylder kravene i Persondatalovgivningen, samt giver Den dataansvarlige og den relevante
tilsynsmyndighed den adgang og de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere forholdene
i den forbindelse. Databehandleren er over for Den dataansvarlige ansvarlig for, at
Underleverandørerne opfylder deres forpligtelser.

5.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

5.1

Overførsel, videregivelse eller adgang til personoplysninger fra lande uden for EU/EØS
("Tredjelande") må kun ske efter skriftlig forhåndsgodkendelse fra Den dataansvarlige og ved
brug af EU's standardvilkår eller på baggrund af et andet juridisk grundlag for en sådan
overførsel eller videregivelse.
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6.

INFORMATIONSSIKKERHED

6.1

Databehandleren skal indføre passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger, som er
fastlagt i Persondatalovgivningen og/eller pålagt af den relevante tilsynsmyndighed, for at sikre
tilstrækkelig informationssikkerhed, så der opnås et passende sikkerhedsniveau.
Databehandleren skal vurdere, hvad der er et pasende sikkerhedsniveau, og iværksætte
foranstaltninger, som sikrer opfyldelse af kravene om tavshedspligt, integritet og tilgængelighed,
og som står i forhold til den risiko, som behandlingen af personoplysninger repræsenterer,
herunder risikoen for ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse og adgang til
personoplysninger, som er blevet overført, lagret eller på anden måde behandlet. På anmodning
fra Den dataansvarlige skal Databehandleren fremvise dokumentation for sin sikkerhedsstrategi
og sine sikkerhedsforanstaltninger. Den dataansvarlige skal sørge for et sikkerhedsniveau som
beskrevet ovenfor, når Databehandleren leverer sine tjenester i Den dataansvarliges tekniske
miljø.

6.2

Enhver overførsel af personoplysninger mellem parterne eller mellem Databehandleren og en
tredjepart skal ske ved brug af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger eller som aftalt mellem
parterne.

6.3

Databehandleren skal på anmodning fremvise dokumentation for de tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, der er indført for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. I
det omfang, Den dataansvarlige har adgang til det, gælder det også beskrivelser af eventuelle
sikkerhedsforanstaltninger, som eventuelle Underleverandører har indført.

6.4

Databehandleren skal give medarbejdere, som har adgang til personoplysningerne eller
informationssystemet, den nødvendige oplæring vedrørende databeskyttelse, sikkerhed og
sikkerhedskrav, som følger af denne Aftale.

7.

ANMELDELSE AF BRUD PÅ DATASIKKERHEDEN

7.1

Brud på persondatasikkerheden og andre brud på sikkerheden ("Sikkerhedsbrud") skal
behandles som afvigelser. Hvis der registreres afvigelser, eller hvis der er grund til at tro, at der
foreligger afvigelser, skal Databehandleren uden ugrundet ophold underrette Den
dataansvarlige. Den dataansvarlige er ansvarlig for at anmelde Sikkerhedsbrud til den relevante
tilsynsmyndighed.

7.2

Anmeldelsen til Den dataansvarlige skal indeholde de oplysninger, der er påkrævet i henhold til
Persondatalovgivningen, herunder en fyldestgørende oversigt over konsekvenserne af
Sikkerhedsbruddet for tjenesterne samt de korrigerende foranstaltninger, som Databehandleren
skal iværksætte.

7.3

Databehandleren skal yde rimelig bistand, så Den dataansvarlige kan opfylde sine forpligtelser
til at give fyldestgørende oplysninger til den relevante tilsynsmyndighed og de registrerede.

7.4

Databehandleren skal iværksætte nødvendige og tilrådelige korrigerende foranstaltninger.
Databehandleren skal også samarbejde med Den dataansvarlige om at forebygge, minimere
konsekvenserne af eller korrigere Sikkerhedsbrud.

8.

SIKKERHEDSKONTROLLER OG REVISION

8.1

Databehandleren skal på skriftlig anmodning forsyne Den dataansvarlige med dokumentation
for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er gennemført for at sikre et passende
sikkerhedsniveau, samt anden information, der er nødvendig for at dokumentere, at
Databehandleren opfylder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale og
Persondatalovgivningen.
Den dataansvarlige og den relevante tilsynsmyndighed har ret til at gennemføre revision,
herunder inspektion af de personoplysninger, som behandles, de systemer, der anvendes til
dette, de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger samt Underleverandørerne.
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Den dataansvarlige har ret til at gennemføre en sådan revision én gang om året. Kontrollen skal
begrænses til en vurdering af, om Databehandleren opfylder sine forpligtelser i
overensstemmelse med denne Aftale. Hvis Den dataansvarlige udpeger en ekstern kontrollant
til at gennemføre revisionen, må den eksterne kontrollant ikke være en konkurrent til
Databehandleren. Parterne skal i god tid i forvejen aftale tidspunktet og andre detaljer
vedrørende gennemførelse af sådanne kontroller. Kontrollen må ikke omfatte adgang til
oplysninger om andre kunder, som Databehandleren ligger inde med, eller oplysninger om,
hvordan Databehandleren bruger sine sikkerhedsforanstaltninger. Alle Databehandlerens
repræsentanter eller eksterne kontrollanter, som deltager i kontrollen, skal være underlagt
tavshedspligt over for Databehandleren.
8.2

Den dataansvarlige skal dække alle udgifter i forbindelse med kontrollen, og Databehandleren
har krav på kompensation for alle omkostninger, der opstår som følge af kontrollen, herunder
kompensation til Databehandleren for rimelig medgået tid for Databehandleren og dennes
medarbejdere for bistand under kontrollen. Databehandleren skal dog dække sådanne
omkostninger, hvis en revision afdækker væsentlige mangler ved opfyldelsen af de forpligtelser,
der fremgår af denne Aftale eller Persondatalovgivningen.

9.

TAVSHEDSPLIGT

9.1

Databehandleren, dennes Underleverandører og andre, som på vegne af Den dataansvarlige
udfører tjenester og har adgang til personoplysninger, er underlagt tavshedspligt og skal
efterleve tavshedspligten i forbindelse med behandling af personoplysninger og
sikkerhedsdokumentation i henhold til gældende Persondatalovgivning.

9.2

Databehandleren skal sørge for, at alle personer, der optræder på vegne af Databehandleren, er
underlagt en sådan tavshedspligt og gøres bekendt med, hvad tavshedspligten indebærer.

9.3

Ved pålæg om udlevering af personoplysninger fra en offentlig myndighed skal Databehandleren
underrette Den dataansvarlige, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

9.4

Den dataansvarlige og repræsentanter for Den dataansvarlige, herunder eksterne kontrollanter,
som deltager i kontroller (se afsnit 8) eller modtager oplysninger fra Databehandleren i
overensstemmelse med denne Aftale, er underlagt tavshedspligt, medmindre andet følger af
gældende lovgivning.

9.5

Tavshedspligten gælder også efter Aftalens ophør. Medarbejdere eller andre, som fratræder
deres stilling, skal pålægges tavshedspligt også efter fratrædelsen.

10.

ANSVAR

10.1

Ingen part kan holdes ansvarlig over for den anden part for indirekte tab eller følgeskader af
nogen art (herunder, men ikke begrænset til, tab som følge af driftsafbrydelser, tab af data,
avancetab eller lignende), uanset ansvarsgrundlag, det være sig kontraktretligt ansvar,
culpaansvar, produktansvar eller andet, selvom den pågældende part er blevet underrettet om
muligheden for sådanne skader (under ét kaldet "Indirekte tab").

10.2

Ingen part kan holdes ansvarlig over for den anden part for:
a) fejl eller forsinkelser, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol, herunder
generelle internet- eller linjeforsinkelser, strømsvigt eller fejl på maskiner
b) fejl forårsaget af den anden parts systemer eller handlinger, uagtsomhed eller undladelser,
som alene er den pågældende parts ansvar.

10.3

Det samlede og maksimale ansvar for hver periode på tolv (12) måneder, som den ene part kan
have over for den anden part under eller i medfør af denne Databehandleraftale, må under
ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til det samlede beløb, der er betalt for
Tjenesten i medfør af Aftalen i løbet af de seneste tolv (12) måneder forud for den
skadevoldende handling.
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10.4

Ovennævnte begrænsninger gælder ikke for skader, som skyldes svindel, grov uagtsomhed eller
forsæt.

11.

AFTALEVILKÅR OG OPSIGELSE

11.1

Denne Aftale gælder fra den dato, den underskrives, og frem til Hovedaftalen udløber, eller indtil
Databehandlerens forpligtelser til at levere tjenester i overensstemmelse med Hovedaftalen
ophører, med undtagelse af de bestemmelser, som fortsætter med at gælde.

11.2

Når denne Aftale ophører, kan Den dataansvarlige kræve at få tilbageleveret
personoplysningerne fra Databehandleren (kun oplysninger, som er gemt i sikkerhedskopier)
inden for en måned. Databehandleren skal yde rimelig bistand for at tilbagelevere
personoplysningerne i et læsbart, tilgængeligt og kommercielt fornuftigt filformat. Den
dataansvarlige skal dække Databehandlerens rimelige omkostninger i forbindelse med
tilbagelevering af personoplysninger. Efter tilbageleveringsperioden kan Databehandleren slette
personoplysningerne uden yderligere varsel, medmindre aftalen mellem Databehandleren og
Den dataansvarlige, eller lovgivningen, kræver, at personoplysningerne gemmes.

11.3

Personoplysninger, som er gemt på sikkerhedskopiservere, skal slettes i overensstemmelse
med almindelige rutiner og branchestandarder.

11.4

Når Den dataansvarlige anmoder om det, skal Databehandleren give Den dataansvarlige en
skriftlig bekræftelse på, at alle de nævnte personoplysninger er blevet tilbageleveret eller
slettet, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

12.

LOVVALG OG VÆRNETING

12.1

Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

12.2

Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne aftale, skal løses ved
byretten i København.

***
Denne Aftale er udfærdiget i to (2) eksemplarer, hvoraf parterne har hver deres eksemplar.
Sted og dato:

Sted og dato: Søborg, 11.06.2018

På vegne af Den dataansvarlige

På vegne af Databehandleren

Navn og titel:

Navn og titel:
Erik Højbjerg, Administrerende direktør

…………………………………………………..
(underskrift)

…………………………………………………..
(underskrift)
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Bilag 1: Behandling af og kategorierne af personoplysninger, der skal behandles
Levering af tjenesterne kan indebære behandling af personoplysninger om Den dataansvarliges kunder
eller medarbejder via informationssystemerne ERP, CRM og/eller HRS, alt afhængigt af Den
dataansvarliges konkrete brug af tjenester som beskrevet i Hovedaftalen.
Behandlingen kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger, alt afhængigt af Den dataansvarliges
konkrete brug af tjenester som beskrevet i Hovedaftalen:
a) almindelige personoplysninger, herunder navn, telefonnummer, adresse, titel, fødselsdato og
personnummer, e-mailadresse, oplysninger om uddannelse mv.
b) indholdet af e-mailkommunikation mellem medarbejdere eller mellem kunder eller mellem
medarbejdere og kunder
c)

særlige kategorier af personoplysninger, herunder oplysninger, som afslører racemæssig eller
etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, helbredsoplysninger og
fagforeningsmedlemskab.
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Bilag 2: Godkendte underleverandører
Databehandleren har følgende underleverandører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT relation
Dynamic Web
1st Web
Acubiz
TopCall
Newlogic
Bilagscan
OneStop Reporting
SuperOffice
Visma
Z Data
ePocket/GS Group
Timelog
Bilagscan
Visma Sproom
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