Databehandleraftale
Mellem
Webdomain
CVR 21548995
(herefter "Databehandleren")
og
CVR 39708914
flex-job.dk IVS
Kundenummer 171742
(herefter den "Dataansvarlige")
er der indgået nedenstående databehandleraftale (herefter "Aftalen") om
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og
som gælder i forbindelse med webhosting for domænenavnet flex-job.dk.
Aftalen er indgået elektronisk d. 09/07-2018 af Thomas Vinter på vegne af den
Dataansvarlige.

1. Generelt
1.1 Aftalen vedrører Databehandlerens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav,
som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger (herefter "Databeskyttelsesforordningen").
1.2 Databehandleren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god
databehandlingsskik jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af
personoplysninger.
2. Formål
2.1 Databehandleren behandler i medfør af aftale med den Dataansvarlige i
forbindelse med aftale om webhosting (herefter "Hovedaftalen") personoplysninger for
den Dataansvarlige, hvor Databehandlerens behandlinger og formålet med
behandlingerne er beskrevet.

3. Den Dataansvarliges rettigheder og forpligtelser
3.1 Den Dataansvarlige er dataansvarlig for de personoplysninger, som den
Dataansvarlige instruerer Databehandleren om at behandle. Den Dataansvarlige har
ansvaret for, at de personoplysninger, som den Dataansvarlige instruerer
Databehandleren om at behandle må behandles af Databehandleren, herunder at
behandlingen er nødvendig og saglig i forhold til den Dataansvarliges
opgavevaretagelse.
3.2 Den Dataansvarlige har de rettigheder og forpligtelser, som er givet en
dataansvarlig i medfør af lovgivningen jf. Aftalens pkt. 1.1 og 1.2.
3.3 Den Dataansvarlige har pligt til at oplyse Databehandleren om ændringer af
relevans for Databehandlerens opfyldelse af nærværende aftale, såfremt den
Dataansvarlige bliver opmærksom på sådanne ændringer.
4. Databehandlerens forpligtelser
4.1 Databehandleren er databehandler for de personoplysninger, som
Databehandleren behandler på vegne af den Dataansvarlige jf. pkt. 6.
Databehandleren har som databehandler de pligter, som er pålagt en databehandler i
medfør af lovgivningen jf. Aftalens pkt. 1.1 og 1.2.
4.2 Databehandleren behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra
den Dataansvarlige jf. pkt. 6, og alene med henblik på opfyldelse af Hovedaftalen.
4.3 Databehandleren skal sikre personoplysningerne via tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen.
4.4 Databehandleren skal ved forespørgsel fra den Dataansvarlige udarbejde en
skriftlig redegørelse for sin behandling af de personoplysninger, der modtages fra den
Dataansvarlige. Denne redegørelse skal udleveres til den Dataansvarlige.
Databehandleren har ret til en rimelig kompensation for omkostningerne herved.
Kompensationen aftales skriftligt mellem Databehandleren og den Dataansvarlige med
afsæt den tid og de ressourcer, Databehandleren har brugt.
4.5 Databehandleren skal på opfordring fra den Dataansvarlige mod rimelig
kompensation for sine omkostninger herved hjælpe med at opfylde den
Dataansvarliges forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder, herunder
besvarelse af anmodninger fra borgere om indsigt i egne oplysninger, udlevering af
borgerens oplysninger, rettelse og sletning af oplysninger, begrænsning af behandling
af borgerens oplysninger, samt den Dataansvarliges forpligtelser i forhold til
underretning af den registrerede ved sikkerhedsbrud.
4.6 Databehandleren skal hjælpe den Dataansvarlige med at efterleve dennes
forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningens art. 32-36.
4.7 Databehandleren garanterer fra 25. Maj 2018 at levere tilstrækkelig ekspertise,

pålidelighed og ressourcer til at implementere passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger sådan, at Databehandlerens behandling af den Dataansvarliges
personoplysninger opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer
beskyttelse af den registreredes rettigheder.
4.8 Hvis Databehandleren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal behandleren
frem til 25. Maj 2018 ligeledes overholde de bestemmelser om
sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den pågældende
medlemsstat.
5. Underleverandør (underdatabehandler)
5.1 Idet Webdomain ved behandlingen af sine kunders data ikke anvender
underdatabehandlere, udelades afsnit om underdatabehandleres forpligtelser fra
nærværende kontrakt.
6. Instrukser
6.1 Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den
Dataansvarlige sker udelukkende efter dokumenteret instruks. Det er
Databehandlerens ansvar at sikre, at eventuelle underdatabehandlere får tilsendt den
Dataansvarliges instruks.
6.2 Hvis en instruks fra den Dataansvarlige efter Databehandlerens opfattelse er i strid
med lovgivningen jf. pkt. 1.2, skal Databehandleren give den Dataansvarlige besked
herom.
7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
7.1 Databehandleren skal fra 25. Maj 2018 iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger,
der kræves for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
7.2 Databehandleren skal mindst en gang årligt gennemgå sine interne
sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af personoplysninger med
henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til stadighed er iagttaget
jf. pkt. 7.1.
7.3 Databehandleren og dennes ansatte og underdatabehandlere er underlagt forbud
mod at skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af
den pågældendes opgaver.
7.4 Databehandleren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang til eller på
anden måde varetager behandling af Databehandlerens personoplysninger, om
Databehandlerens forpligtelser, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og
fortrolighed jf. pkt. 9.
7.5 Databehandleren er forpligtet til straks at underrette den Dataansvarlige om ethvert

sikkerhedsbrud, samt ved manglende overholdelse af Databehandlerens samt
eventuelle underdatabehandleres forpligtelser.
7.6 Databehandleren må ikke hverken offentligt eller til tredjeparter kommunikere om
sikkerhedsbrud jf. pkt. 7.5, uden forudgående skriftlig aftale med den Dataansvarlige
om indholdet af en sådan kommunikation, medmindre Databehandleren har en retlig
forpligtelse til sådan kommunikation.
8. Overførsler til andre lande
8.1 Databehandlerens overførsel af personoplysninger til lande, der ikke er medlem af
EU (tredjelande), f. eks. via. en cloudløsning eller en underdatabehandler skal ske i
overensstemmelse med Databehandlerens instruks herfor.
8.2 Ved overførsel af persondata til underdatabehandlere i lande, der ikke er medlem
af EU, er Databehandleren ansvarlig for kontraktligt at aftale med
underdatabehandleren, at sikkerhedsniveauet som er gældende inden for EU's
grænser skal iagttages.
8.3 Ved overførsel af persondata til tredjelande er Databehandleren og den
Dataansvarlige i fællesskab ansvarlige for, at der foreligger et gyldigt
overførselsgrundlag.
9. Tavshedspligt og fortrolighed
9.1 Databehandleren er - under og efter Hovedaftalens ophør - pålagt fuld
tavshedspligt omkring alle oplysninger, denne bliver bekendt med gennem
samarbejdet. Aftalen indebærer, at tavshedspligtsbestemmelserne i straffelovens §§
152-152f jf. straffelovens § 152a finder anvendelse.
9.2 Databehandleren skal sikre, at alle, der behandler oplysninger omfattet af aftalen,
herunder ansatte, tredjeparter og underdatabehandlere, forpligter sig til fortrolighed
eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
10. Kontroller og erklæringer
10.1 Databehandleren er forpligtet til uden ugrundet ophold at give den Dataansvarlige
nødvendige oplysninger til, at den Dataansvarlige til enhver tid kan sikre sig, at
Databehandleren overholder de krav, der følger af denne aftale. Det er op til
Databehandleren at risikovurdere om der er et konkret behov for at indhente erklæring
fra en uafhængig tredjepart i forbindelse med behandling af personfølsomme
oplysninger, såfremt omfanget af personfølsomme oplysninger er tilstrækkeligt stort.
Den Dataansvarlige afholder alle omkostninger i denne forbindelse.
10.2 Databehandleren skal én gang årligt vederlagsfrit fremsende en erklæring til den
Dataansvarlige om overholdelse af denne aftale. Erklæringen skal udarbejdes i
overensstemmelse med gældende anerkendte branchestandarder på området og skal

omfatte både Databehandlerens og eventuelle underdatabehandleres databehandling.
Den første erklæring skal foreligge 12 måneder efter Aftalens indgåelse.
10.3 I tilfælde af, at Datatilsynet ønsker at foretage en inspektion af de ovennævnte
foranstaltninger i henhold til denne aftale, forpligter Databehandleren og
Databehandlerens underdatabehandlere sig til at stille tid og ressourcer til rådighed
herfor. Databehandleren har ret til en rimelig kompensation for omkostningerne
herved. Kompensationen aftales skriftligt mellem Databehandleren og den
Dataansvarlige med afsæt den tid og de ressourcer, Databehandleren har brugt.
11. Kategori af oplysninger
11.1 Den dataansvarlige angiver i bilag 1 til denne aftale hvilke kategorier af
personoplysninger, databehandleren behandler på vegne af den dataansvarlige.
Såfremt intet herom angives i bilag 1, formodes det, at der på vegne af den
dataansvarlige alene behandles generelle personoplysninger jf.
persondataforordningens art. 6.
12. Ændringer i Aftalen
12.1 Hvis ændringer i lovgivningen jf. pkt. 1.1 og 1.2 eller dertilhørende praksis giver
anledning til dette, er den Dataansvarlige med et varsel på 14 dage og uden at dette
medfører krav om betaling fra Databehandleren, berettiget til at foretage ændringer i
Aftalen.
13. Sletning af data
13.1 Den Dataansvarlige træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller
tilbagelevering af personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne
er ophørt i medfør af Hovedaftalen. I modsat fald slettes alle data, herunder
hjemmesides filer og database på webserver og eventuelle e-mails på mailserver,
automatisk efter en periode på 12 måneder. Der tages forbehold for backup, som
ligeledes slettes automatisk efter en periode på op til yderligere 6 måneder.
13.2 Den Dataansvarlige skal senest 14 dage inden Hovedaftalens ophør skriftligt
meddele Databehandleren, hvorvidt alle personoplysningerne skal slettes eller
tilbageleveres til den Dataansvarlige. I det tilfælde, hvor personoplysningerne
tilbageleveres til den Dataansvarlige, skal Databehandleren ligeledes slette eventuelle
kopier. Databehandleren skal sikre, at eventuelle underdatabehandlere ligeledes
efterlever den Dataansvarliges meddelelse.
13.3 Databehandleren skal fremsende dokumentation for, at den påkrævede sletning
jf. pkt. 13.2, er foretaget.
13.4 Ved bortskaffelse af Databehandlerens eget IT-udstyr eller hvis Databehandleren
er ansvarlig for at bortskaffe den Dataansvarliges IT-udstyr, er det Databehandlerens
ansvar, at de personoplysninger, der er lagret på udstyret slettes.

14. Misligholdelse og tvister
14.1 Misligholdelse og tvister er reguleret i Hovedaftalen.
15. Erstatning og forsikring
15.1 Erstatnings- og forsikringsspørgsmål er reguleret i Hovedaftalen.
16. Ikrafttræden og varighed
16.1 Aftalen indgås ved den Dataansvarliges elektroniske accept af aftale på
Databehandlers hjemmeside.
16.2 Aftalen har virkning fra den Dataansvarliges elektroniske accept og gælder indtil
ophør af Hovedaftalen.
16.3 Aftalen kan ikke overdrages.
17. Formkrav
17.1 Aftalen skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk hos Databehandleren og den
Dataansvarlige.

Bilag 1
Den Dataansvarliges angivelse af kategorier af personoplysninger Databehandleren
behandler på vegne af den Dataansvarlige:
Generelle personoplysninger i forbindelse med webshop.
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