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mestersTJEK portal abonnementsaftale
Generelt
Abonnementet løber indtil det opsiges. Alle abonnementer faktureres kvartalsvis forud.
Portalen anvender loginbeskyttelse, derfor er databehandleraftalen med underbilag en
forudsætning for at indgå abonnement og for at benytte mestersTJEK portalen.
mestersTJEK portal er IKKE en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso, targ, gz
eller lignende. Hensigten med mestersTJEK portal er alene at kunden kan lagre og genfinde sine
virksomheds relevante data og gennemføre de indlagte arbejdsopgaver (workflows).
Aftalens genstand
Abonnementsaftalen er dækkende for de ydelser (samlet betegnet tjenesten) virksomheden har
valgt at abonnere på i mestersTJEK portal. mestersTJEKs standard databehandler med dens 4 bilag
er knyttet til abonnementsaftalen og virker sammen med denne aftale.
Priser og prisændringer
Prisen på abonnementet findes på mestersTJEKs hjemmeside. Prisændringer, meddeles kunden
senest 4 måneder inden ændringen træder i kraft (se opsigelse nedenfor).
Start af abonnement
Abonnementet træder i kraft fra den dato mestersTJEK har modtaget en komplet og underskrevet
abonnementsaftale og en underskrevet databehandleraftale.
Efter indgået aftale om abonnement etableres portalen og umiddelbart efter første betaling er
portalen klar med de virksomhedsoplysninger kunden har afgivet for abonnementet.
Nødvendige oplysninger for oprettelse af abonnement er
 kundens CVR-nummer og branchekode
 de brancher (max. 5) kunden arbejder for
 navn og mailadresse på den person som skal være mestersTJEKs kontaktperson hos kunden.
 kundens eventuelle logo (max. 2 MB i formatet bpm, gif, jpg, png, svg eller tif)
Kundens ansvar og forpligtelser
Kunden er ansvarlig for at gældende dansk lovgivning vedrørende indhold opfyldes.
Dette omfatter også; men ikke udelukkende, kundens forpligtelser som dataansvarlig i forhold til
persondatalovgivningen. mestersTJEK påtager sig intet ansvar for hvad kunden uploader til
tjenesten.
Kunden forpligter sig til at oprette en betalingsserviceaftale med sin bank for automatisk betaling
af abonnementet.
Kunden er endvidere forpligtet til at vedligeholde og opdatere sine stamdata, herunder e-mail
adressen på mestersTJEKs primære kontaktperson hos kunden. Kunden vurderer selv som
dataansvarlig om der foretages registreringer som kræver samtykke fra persondataejer. På
mestersTJEKs hjemmeside findes en formular (samtykkeerklæring) til støtte for dette.
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mestersTJEKs ansvar og forpligtelser
mestersTJEKs forpligtelser sig til
• som databehandler af personoplysninger altid at overholde gældende dansk lovgivning som
beskrevet i mestersTJEKs standard databehandleraftale med dennes bilag.
• at foretage periodiske backups af systemet og af indholdet. mestersTJEKs backup er trinvis
backup over 7 dage. Tilkøb af anden backup kan aftales.
mestersTJEK tilstræber
• at tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Undtaget er nedtider, der skyldes
driftsforstyrrelser hos mestersTJEK, mestersTJEKs udbyder af fibernet eller mestersTJEKs elforsyningsselskab samt varslede nedtider til vedligeholdelse af portalen.
Lov og ansvar
Kunden er ansvarlig for at gældende dansk lovgivning opfyldes. mestersTJEK påtager sig intet
ansvar for hvad kunden uploader til platformen.
Findes materiale som er i strid med gældende lov, vil kunden blive bedt om uden ophold at fjerne
dette. Fjernes indholdet ikke med det samme, sættes kundens adgang til portalen i bero. Den
periode, hvor kunden ikke kan anvende portalen er kundens eget tab.
Ændring af abonnementsaftalen
Abonnementet kan ændres ved indgåelse af en ny abonnementsaftale.
Opsigelsesbetingelser
Opsigelse kan ske til udgangen af et kvartal på mestersTJEKs hjemmeside.
mestersTJEKs portal og services er rettet mod erhverv og derfor gælder der ingen fortrydelsesret.
Aftaleaccept
Jeg erklærer at have læst og forstået denne abonnementsaftale og mestersTJEK standard
databehandleraftale. Jeg erklærer også at jeg kan tiltræde mestersTJEK standard
databehandleraftale.
Samtidig giver jeg mit samtykke til at mestersTJEK kan registrere mine personoplysninger til brug
for oprettelse af abonnementet.
Jeg indgår herved abonnementsaftale på vegne af virksomheden.
Virksomhed

CVR-nummer

Dato

Stilling

Navn

Underskrift

VEJLEDNING: Udskriv og udfyld aftalen. Skan eller fotografer så den udfyldte aftale og send den til
mail@mesterstjek.dk. I mailen anfører du virksomhedens egen branchekode og op til 5
branchekoder som virksomheden arbejder i.
Alle de dokumenter der hører til aftalen findes på www.mesterstjek.dk.
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