mestersTJEK standard databehandleraftale
Denne aale baserer sig på Datalsynets standardaale dateret jan 2020. Tekst med blå baggrund i aale
og bilag er lpassede mestersTJEKS ydelser.
Til denne aale er kny et 4 bilag plus en abonnementsaale.

i henhold l arkel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databesky elsesforordningen) med henblik på
databehandlerens behandling af personoplysninger
mellem
[NAVN]
CVR [CVR-NR]
[ADRESSE]
[POSTNUMMER OG BY]
[LAND]
hereer ”den dataansvarlige”
og
mestersTJEK ApS
CVR 39302233
Fortsen 2
2880 Bagsværd
Danmark
der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”
ER AFTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde
databesky elsesforordningen og sikre besky else af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende
reCgheder og frihedsreCgheder
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2 Præambel
1. Disse Bestemmelser fastsæ er databehandlerens reCgheder og forpligtelser, når denne foretager
behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes eerlevelse af arkel 28, stk. 3, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om besky else af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direkv 95/46/EF (databesky elsesforordningen).
3. I forbindelse med leveringen af mestersTJEK portal og dermed lkny et rådgivning behandler
databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse
Bestemmelser.
4. Bestemmelserne har forrang i forhold l eventuelle lsvarende bestemmelser i andre aaler
mellem parterne.
5. Der hører ﬁre bilag l disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.
6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om
behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og
varighed af behandlingen.
7. Bilag B indeholder den dataansvarliges bengelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
8. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af
personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som
minimum skal gennemføre, og hvordan der føres lsyn med databehandleren og eventuelle
underdatabehandlere. Bilag C indeholder liste over personer som er underlagt databehandlerens
instrukonsbeføjelser.
9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre akviteter, som ikke af omfa et af
Bestemmelserne.
10. Bestemmelserne med lhørende bilag skal opbevares skriligt, herunder elektronisk, af begge
parter.
11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt
eer databesky elsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

3 Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser
1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databesky elsesforordningen (se forordningens arkel 24),
databesky elsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes1 naonale ret og disse
Bestemmelser.
2. Den dataansvarlige har ret og pligt l at træﬀe beslutninger om, l hvilke(t) formål og med hvilke
hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.
3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for
behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.
Stk.2.Såfremt der placeres personoplysninger i tjenesten, som henhører under arkel 9 i
Databesky elsesforordningen er det et brud på abonnementsaalen og denne
databehandleraale.

1

Henvisninger l ”medlemsstat” i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning l ”EØS-medlemsstater”.
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4 Databehandleren handler efter instruks
1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger eer dokumenteret instruks fra den
dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold l EU-ret eller medlemsstaternes naonale ret,
som databehandleren er underlagt. Denne instruks er speciﬁceret i bilag A og C.

5 Fortrolighed
1. Databehandleren må kun give adgang l personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges
vegne, l personer, som er underlagt databehandlerens instrukonsbeføjelser, som har forpligtet sig
l fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige
omfang. Listen af personer, som har fået ldelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af
denne gennemgang kan adgangen l personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er
nødvendig, og personoplysningerne skal hereer ikke længere være lgængelige for disse personer.
2. Databehandleren skal eer anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende
personer, som er underlagt databehandlerens instrukonsbeføjelser, er underlagt ovennævnte
tavshedspligt.

6 Behandlingssikkerhed
1. Databesky elsesforordningens arkel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under
hensyntagen l det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende
behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed
og alvor for fysiske personers reCgheder og frihedsreCgheder, gennemfører passende tekniske og
organisatoriske foranstaltninger for at sikre et besky elsesniveau, der passer l disse risici.
Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers reCgheder og frihedsreCgheder
som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. AKængig af
deres relevans kan det omfa e:
a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
b. evne l at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, lgængelighed og robusthed af
behandlingssystemer og -tjenester
c. evne l reCdigt at genopre e lgængeligheden af og adgangen l personoplysninger i
lfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af eﬀekviteten af de
tekniske og organisatoriske foranstaltninger l sikring af behandlingssikkerhed.
2. Eer forordningens arkel 32 skal databehandleren – uaKængigt af den dataansvarlige – også
vurdere risiciene for fysiske personers reCgheder som behandlingen udgør og gennemføre
foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige
slle den nødvendige informaon l rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand
l at idenﬁcere og vurdere sådanne risici.
3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den
dataansvarliges forpligtelse eer forordningens arkel 32, ved bl.a. at slle den nødvendige
informaon l rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold l
forordningens arkel 32, og al anden informaon, der er nødvendig for den dataansvarliges
overholdelse af sin forpligtelse eer forordningens arkel 32.
Hvis imødegåelse af de idenﬁcerede risici – eer den dataansvarliges vurdering – kræver
gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren
allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal
gennemføres, i bilag C.
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7 Anvendelse af underdatabehandlere
Ikke relevant. Der anvendes ikke underdatabehandlere.

8 Overførsel til tredjelande eller internationale
organisationer
Ikke relevant. Der overføres ikke data l andre.

9 Bistand til den dataansvarlige
1. Databehandleren bistår, under hensyntagen l behandlingens karakter, så vidt muligt den
dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af
den dataansvarliges forpligtelse l at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes
reCgheder som fastlagt i databesky elsesforordningens kapitel III.
De e indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med,
at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
c. indsigtsre en
d. re en l beriggelse
e. re en l sletning (”re en l at blive glemt”)
f. re en l begrænsning af behandling
g. underretningspligten i forbindelse med beriggelse eller sletning af personoplysninger eller
begrænsning af behandling
h. re en l dataportabilitet
i. re en l indsigelse
j. re en l ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automask
behandling, herunder proﬁlering
2. I llæg l databehandlerens forpligtelse l at bistå den dataansvarlige i henhold l Bestemmelse
6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen l behandlingens karakter og de
oplysninger, der er lgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:
a. den dataansvarliges forpligtelse l uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 mer,
eer at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden l
den kompetente lsynsmyndighed, Datalsynet, medmindre at det er usandsynligt, at
bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers reCgheder
eller frihedsreCgheder
b. den dataansvarliges forpligtelse l uden unødig forsinkelse at underre e den registrerede
om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for
fysiske personers reCgheder og frihedsreCgheder
c. den dataansvarliges forpligtelse l forud for behandlingen at foretage en analyse af de
påtænkte behandlingsakviteters konsekvenser for besky else af personoplysninger (en
konsekvensanalyse)
d. den dataansvarliges forpligtelse l at høre den kompetente lsynsmyndighed, Datalsynet,
inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databesky else viser, at
behandlingen vil føre l høj risiko i mangel af foranstaltninger truﬀet af den dataansvarlige
for at begrænse risikoen.
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3.
Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed
databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de
forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

10 Underretning om brud på persondatasikkerheden
1. Databehandleren underre er uden unødig forsinkelse den dataansvarlige eer at være blevet
opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
2. Databehandlerens underretning l den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 mer eer, at
denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse l
at anmelde bruddet på persondatasikkerheden l den kompetente lsynsmyndighed, jf.
databesky elsesforordningens arkel 33.
3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at
foretage anmeldelse af bruddet l den kompetente lsynsmyndighed. Det betyder, at
databehandleren skal bistå med at lvejebringe nedenstående informaon, som ifølge arkel 33,
stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet l den kompetente
lsynsmyndighed:
a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne
og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal
berørte registreringer af personoplysninger
b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truﬀet eller foreslår truﬀet for at håndtere
bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at
begrænse dets mulige skadevirkninger.
4. Parterne skal i bilag C angive den informaon, som databehandleren skal lvejebringe i forbindelse
med sin bistand l den dataansvarlige i dennes forpligtelse l at anmelde brud på
persondatasikkerheden l den kompetente lsynsmyndighed.

11 Sletning og returnering af oplysninger
1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren
forpligtet l at sle e alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige
og bekræe over for den dataansvarlig, at oplysningerne er sle et. Se også afsnit 14 punkt 3 stk. 2.
2. Følgende regler i EU-re en eller medlemsstaternes naonale ret foreskriver opbevaring af
personoplysningerne eer ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger:
a. Krav som følge af bogføring
Databehandleren forpligter sig l alene at behandle personoplysningerne l de(t) formål, i den
periode og under de bengelser, som disse regler foreskriver.

12 Revision, herunder inspektion
1. Databehandleren sller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af
databesky elsesforordningens arkel 28 og disse Bestemmelser, l rådighed for den dataansvarlige
og giver mulighed for og bidrager l revisioner, herunder inspekoner, der foretages af den
dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
Stk.2 Databehandleren er bereCget l at fakturere dataansvarlige den d der anvendes l
revisioner og inspekoner.
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2. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspekoner, med databehandleren og
underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8.
3. Databehandleren er forpligtet l at give lsynsmyndigheder, som eer gældende lovgivningen har
adgang l den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder
på lsynsmyndighedens vegne, adgang l databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig
legimaon.

13 Parternes aftale om andre forhold
1. Parterne kan aale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af
personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller
indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende reCgheder
og frihedsreCgheder, som følger af databesky elsesforordningen. Andre forhold er henlagt l
abonnementsaale, se bilag D.

14 Ikrafttræden og ophør
1. Bestemmelserne træder i kra på datoen for begge parters underskri heraf.
2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller
uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning herl.
Stk. 2. Bilagene l denne databehandleraale kan ændres når begge parter er enige herom. For at
sikre sporbarhed, er de oprindelige bilag separat dateret med samme dato som aalen. Ændringer
af bilag dateres derudover med ny dato for ændringens ikratræden.
3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger
varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der
regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aales mellem
parterne.
Stk. 2.Ophør af abonnement med mestersTJEK er det samme som ophør af tjenesten. Ved ophør af
tjenesten, vil der i et dsrum kunne være persondata l stede i backupﬁler. Disse vil gradvist blive
sle et over en periode. De e skyldes at det ikke er muligt både at have en solid sikkerhed for
databevarelse og samdig en øjeblikkelig sletning af alle data.
Stk.3. mestersTJEK meddeler dataansvarlige når alle persondata er sle et fra backup.
4. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og
personoplysningerne er sle et eller returneret l den dataansvarlige i overensstemmelse med
Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriligt varsel af begge parter.
Stk.2. mestersTJEKs meddelelse l dataansvarlige om at alle persondata er endeligt sle ede
medfører at denne aale ophører ipso facto.
5. Underskri
For den dataansvarlige

For databehandleren

Navn

Navn

Slling

Slling Direktør

Telefonnummer

Telefonnummer

Underskri

Underskri

Carsten Gianelli

20112995

Dataansvarlige underskriver og indsender aalen eller underskriver og sender et billede af denne
side l mestersTJEK.
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15 Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og
databehandleren
1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.
2. Parterne er forpligtet l løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersoner.

Kontaktperson(er) hos den dataansvarlige

Kontaktperson(er) hos databehandleren

Navn

Navn

Slling

Slling Direktør

Telefonnummer

Telefonnummer

email

Email Carsten@mesterstjek.dk

Carsten Gianelli

20112995

Udfyldes af dataansvarlige og indsendes l mestersTJEK på samem måde som for side 7 af 8.
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