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mestersTJEK standard databehandleraftale
Denne aftale baserer sig på Datatilsynets standardaftale dateret jan 2020. Tekst med blå baggrund
i aftale og bilag er tilpassede mestersTJEKS ydelser.

Til denne aftale er knyttet 4 bilag plus en abonnementsaftale. Bilagene er overordnet beskrevet i 
afsnit 2 ”Præampel” i punkterne 6, 7, 8 og 9. Bilagene er vedhæftet nederst i dette dokument. 
Abonnementsaftalen kan findes på www.mestersTJEK.dk

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på 
databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

[Navn]
CVR [CVR-numer]
[Adresse]
[Postnummer og by]
[Land]

herefter ”den dataansvarlige”

og

mestersTJEK ApS
CVR 39302233
Fortstien 2
2880 Bagsværd
Danmark

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”

Er AFTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at 
overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder
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2 Præambel
1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne

foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3,

i  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EU)  2016/679  af  27.  april  2016  om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling  af  sådanne  oplysninger  og  om  ophævelse  af  direktiv  95/46/EF
(databeskyttelsesforordningen).

3. I forbindelse med leveringen af mestersTJEK portal/mt SaaS og dermed tilknyttet 
rådgivning behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i
overensstemmelse med disse Bestemmelser.

4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler
mellem parterne.

5. Der  hører  fire  bilag  til  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 betingelser for databehandlerens brug af 
underdatabehan-dlere 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 tilsyn med 
databehandleren og eventuelle underdatabehandlere. Bilag C indeholder liste over 
personer som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser.

9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke af omfattet af 
Bestemmelserne.

10. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af 
begge parter.

11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er
pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

3 Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser
1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i 

overens-stemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), 
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes1 nationale ret og 
disse Bestemmelser.

2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til 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 artikel 9 i 
Databeskyttelsesforordningen er det et brud på abonnementsaftalen og denne 
databehandleraftale.

1
 Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning til ”EØS-

medlemsstater”.
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4 Databehandleren handler efter instruks
1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den

dataansvarlige,  medmindre  det  kræves  i  henhold  til  EU-ret  eller  medlemsstaternes
nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks er specificeret i bilag A og
C.

5 Fortrolighed
1. Databehandleren  må  kun  give  adgang  til  personoplysninger,  som  behandles  på  den

dataansvarliges  vegne,  til  personer,  som  er  underlagt  databehandlerens
instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende
lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået
tildelt  adgang,  skal  løbende  gennemgås.  På  baggrund  af  denne  gennemgang  kan
adgangen  til  personoplysninger  lukkes,  hvis  adgangen  ikke  længere  er  nødvendig,  og
personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.

2. Databehandleren  skal  efter  anmodning  fra  den  dataansvarlige  kunne  påvise,  at  de
pågældende  personer,  som  er  underlagt  databehandlerens  instruktionsbeføjelser,  er
underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6 Behandlingssikkerhed
1. Databeskyttelsesforordningens  artikel  32  fastslår,  at  den  dataansvarlige  og

databehandleren,  under  hensyntagen  til  det  aktuelle  tekniske  niveau,
implementeringsomkostningerne  og  den  pågældende  behandlings  karakter,  omfang,
sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske
personers  rettigheder  og  frihedsrettigheder,  gennemfører  passende  tekniske  og
organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.
Den  dataansvarlige  skal  vurdere  risiciene  for  fysiske  personers  rettigheder  og
frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå
disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af

behandlingssystemer og -tjenester
c. evne  til  rettidigt  at  genoprette  tilgængeligheden  af  og  adgangen  til

personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten

af  de  tekniske  og  organisatoriske  foranstaltninger  til  sikring  af
behandlingssikkerhed.

2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige –
også  vurdere  risiciene  for  fysiske  personers  rettigheder  som  behandlingen  udgør  og
gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering
skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren
som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

3. Derudover  skal  databehandleren  bistå  den  dataansvarlige  med  vedkommendes
overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at
stille  den  nødvendige  information  til  rådighed  for  den  dataansvarlige  vedrørende  de
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har
gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig
for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver 
gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren 
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allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der 
skal gennemføres, i bilag C.

7 Anvendelse af underdatabehandlere
Ikke relevant. Der anvendes ikke underdatabehandlere.

8 Overførsel til tredjelande eller internationale 
organisationer

Ikke relevant. Der overføres ikke data til andre.

9 Bistand til den dataansvarlige
1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den

dataansvarlige ved hjælp af  passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med
opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af
de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.
Dette 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. indsigtsretten
d. retten til berigtigelse
e. retten til sletning (”retten til at blive glemt”)
f. retten til begrænsning af behandling
g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af 

personoplysninger eller begrænsning af behandling
h. retten til dataportabilitet
i. retten til indsigelse
j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk 

behandling, herunder profilering
2. I  tillæg  til  databehandlerens  forpligtelse  til  at  bistå  den  dataansvarlige  i  henhold  til

Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens
karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige
med:

a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72
timer,  efter  at  denne  er  blevet  bekendt  med  det,  at  anmelde  brud  på
persondatasikkerheden  til  den  kompetente  tilsynsmyndighed,  Datatilsynet,
medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer
en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder

b. den  dataansvarliges  forpligtelse  til  uden  unødig  forsinkelse  at  underrette  den
registrerede  om  brud  på  persondatasikkerheden,  når  bruddet  sandsynligvis  vil
medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder

c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af 
de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplys-
ninger (en konsekvensanalyse)

d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, 
Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende 
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databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af 
foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

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 underretter  uden unødig  forsinkelse  den dataansvarlige  efter  at  være

blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer

efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde
sin  forpligtelse  til  at  anmelde  bruddet  på  persondatasikkerheden  til  den  kompetente
tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

3. I  overensstemmelse  med  Bestemmelse  9.2.a  skal  databehandleren  bistå  den
dataansvarlige  med  at  foretage  anmeldelse  af  bruddet  til  den  kompetente
tilsynsmyndighed.  Det  betyder,  at  databehandleren  skal  bistå  med  at  tilvejebringe
nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges
anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:

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 information, som databehandleren skal tilvejebringe i
forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud
på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

11 Sletning og returnering af oplysninger
1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren

forpligtet  til  at  slette  alle  personoplysninger,  der  er  blevet  behandlet  på  vegne  af  den
dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet. Se også
afsnit 14 punkt 3 stk. 2.

2. Følgende regler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af 
personoplysningerne efter ophør af tjenesterne vedrørende behandling af 
personoplysninger:

a. Krav som følge af bogføring

Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i
den periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver.

12 Revision, herunder inspektion
1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af

databeskyttelsesforordningens  artikel  28  og  disse  Bestemmelser,  til  rådighed  for  den
dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der
foretages  af  den  dataansvarlige  eller  en  anden  revisor,  som  er  bemyndiget  af  den
dataansvarlige. 
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Stk.2 Databehandleren er berettiget til at fakturere dataansvarlige den tid der anvendes til 
revisioner og inspektioner.

2. Procedurerne  for  den  dataansvarliges  revisioner,  herunder  inspektioner,  med
databehandleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8.

3. Databehandleren  er  forpligtet  til  at  give  tilsynsmyndigheder,  som  efter  gældende
lovgivningen  har  adgang  til  den  dataansvarliges  eller  databehandlerens  faciliteter,  eller
repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens
fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

13 Parternes aftale om andre forhold
1. Parterne kan aftale 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 rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af  databeskyttelses-
forordningen. Andre forhold er henlagt til aftalens bilag D og til abonnementsaftalen.

14 Ikrafttræden og ophør
1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.
2. Begge  parter  kan  kræve  Bestemmelserne  genforhandlet,  hvis  lovændringer  eller

uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil. 
Stk.  2.  Bilagene  til  denne  databehandleraftale  kan  ændres  når  begge  parter  er  enige
herom. For at sikre sporbarhed, er de oprindelige bilag separat dateret med samme dato
som  aftalen.  Ændringer  af  bilag  dateres  derudover  med  ny  dato  for  ændringens
ikrafttræden.

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, aftales mellem parterne. 
Stk. 2.Ophør af abonnement med mestersTJEK er det samme som ophør af tjenesten. Ved
ophør af tjenesten, vil der i et tidsrum kunne være persondata til stede i backupfiler. Disse
vil gradvist blive slettet over en periode. Dette skyldes at det ikke er muligt både at have en
solid sikkerhed for databevarelse og samtidig en øjeblikkelig sletning af alle data.
Stk.3. mestersTJEK meddeler dataansvarlige når alle persondata er slettet fra backup.   

4. Hvis  levering  af  tjenesterne  vedrørende  behandling  af  personoplysninger  ophører,  og
personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse
med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftligt varsel af
begge parter. 
Stk.2.  mestersTJEKs  meddelelse  til  dataansvarlige  om  at  alle  persondata  er  endeligt
slettede medfører at denne aftale ophører ipso facto. 

5. Underskrifter

For den dataansvarlige For databehandleren

Navn Navn   
Carsten Gianelli

Stilling Stilling 

Direktør

Telefonnummer Telefonnummer  

20112995

Underskrift Underskrift
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15 Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og 
databehandleren

1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.
2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende 

kontaktpersoner.

Kontaktperson(er) hos den 
dataansvarlige

Kontaktperson(er) hos databehandleren

Navn Navn   
Carsten Gianelli

Stilling Stilling 

Direktør

Telefonnummer Telefonnummer  

20112995

email Email 

carsten@mesterstjek.dk

 
Dataansvarlige udfylder, underskriver og indsender aftalen til mestersTJEK.
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Bilag A til mestersTJEK standard databehandleraftale

Oplysninger om behandlingen
Dato for foregående udgave: ingen 

Dato: 20230211

A.1 formålet med databehandlerens behandling 
af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige

Formålet med behandling af personoplysninger
er at anvende disse 

 til  identifikation  og  autorisering  af
adgang til tjenesten,

 til identifikation af ændringer i tjenestens
indhold og 

 ved pseudomisering af data

A.2. Databehandlerens behandling af 
personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige drejer sig primært om 
(karakteren af behandlingen)

Se A.1 ovenfor.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af 
personoplysninger om de registrerede

Der behandles:
Navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Dataansvarlige kan indlægge andre 
personoplysninger; men disse må ikke være 
særlige personoplysninger

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier 
af registrerede

Registrerede er alene dataansvarliges 
medarbejdere og andre dataansvarlige har en 
legitim ret til at opbevare persondata for.

A.5. Databehandlerens behandling af 
personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige kan påbegyndes efter disse 
Bestemmelsers ikrafttræden. Behandlingen har 
følgende varighed

Behandlingen følger abonnementet på 
tjenesten. Ved ophør af abonnement, bortfalder 
behandlingen, se dog databehandleraftalens 
afsnit 14. punkt 3 stk. 2.

--- 0 ---
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Bilag B til mestersTJEK standard databehandleraftale

Underdatabehandlere
Dato for foregående udgave: ingen 

Dato: 20230211

B.1 Godkendte underdatabehandlere Ikke relevant, tjenesten afvikles uden brug af 
underdatabehandlere.

--- 0 ---
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Bilag C til mestersTJEK standard databehandleraftale

Instruks vedrørende behandling af personoplysninger
Dato for foregående udgave: ingen 

Dato: 20230211

C.1 Behandlingens 
genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den 
dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

Databehandlingen omfatter brug af persondata 
 som følge af aftale- og bogføringsmæssige lovkrav,
 til oprettelse af dataansvarliges brugere i tjenesten,
 ved brugeres registrering af hændelser, dokumenter, revision

af dokumenter og
 eventuelt  indhold  i  dokumenter,  som  dataansvarlige  eller

brugere har lagret i tjenesten.

mestersTJEK kan anvende data til at generere pseudonymiserede 
data.
Databehandlingen omfatter IKKE særlige personoplysninger jf. 
Databeskyttelsesforordningens artikel 9.

C.2 Behandlingssikkerhed Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

Databehandlingen omfatter ingen personoplysninger omfattet af 
databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af 
personoplysninger”, hvorfor der ikke er etableret et højt 
sikkerhedsniveau. 

Databehandleren har truffet beslutning om at anvende følgende 
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der 
gennemføres for at etablere det nødvendige (og aftalte) 
sikkerhedsniveau.

Krav til pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
Data vil være lageret krypteret og kun ved generering af nye data jf. 
C.1 anvendes pseudonymisering.

Krav vedrørende evnen til at sikre vedvarende fortrolighed, 
integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer 
og - tjenester 
Databehandleren stiller hardware og software til rådighed for 
dataansvarlige. Løsningerne drives på servere i Danmark placeret på 
to forskellige lokationer.

Krav vedrørende evnen til rettidigt at genoprette 
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tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde
af en fysisk eller teknisk hændelse
Rettidighed er defineret i abonnementsaftalen. mestersTJEK 
opbygger selv SaaS-løsningerne og har derfor kompetencerne til selv
at administrere og rette tjenesten uden brug af tredjepart. 
Databehandleren tager forbehold for borgerkrig, længerevarende 
strøm- eller netværksudfald, atomkrig, isolering grundet pan- eller 
epidemi, myndighedskrav om sletning af data og lignende – som 
beskrevet i vore salgs- og leveringbetingelser.

Krav til regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af 
effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger 
til sikring af behandlingssikkerheden.
Databehandler har indført interne instruktioner og fysisk sikkerhed til 
fortrolig og sikker behandling og opbevaring af personoplysninger 
efter samme retningslinjer som angivet i ISO 27000-serien. Der 
gennemføres periodiske interne revisioner.

Krav vedrørende adgang til oplysningerne via internettet
Adgang til data sker kun efter authentisering og autorisering (login).

Krav vedrørende beskyttelse af oplysninger under transmission
mestersTJEK anvender tilstrækkelig kryptering, fx https eller 
SSL/TLS.

Krav vedrørende beskyttelse af oplysninger under opbevaring
Kryptering af data på disk.

Krav til fysisk sikring af lokaliteter, hvor der behandles
Der er styret adgang til de lokaliteter, hvor der behandles 
personoplysninger.

Krav vedrørende anvendelse af hjemme-/fjernarbejdspladser.
Alle data foreligger som digitale informationer. mestersTJEKs 
instruktioner tillader ikke udskrift af kundedata. mestersTJEK 
anvender on-site arbejdspladser. Fjernadgang til systemet sker via 
VPN tunnel. Brugeradgang er via smartphone, tablet eller PC/Mac og 
ikke styret af databehandler.

Krav til logning
Alle bruger tilgange og ændringer udført af brugere kan logges i 
applikations- og systemlog.

C.3 Bistand til den 
dataansvarlige

Databehandleren stiller skriftlig vejledning til rådighed for 
dataansvarlige til understøttelse af dataansvarliges forpligtelser jf. 
afsnit 9.1. og tilbyder ”Data-tjek” af dataansvarliges 
persondataforhold.

C.4  Opbevaringsperiode/ 
sletterutine

Opbevaringsperioden følger abonnementet. Ved ophør vil persondata
kunne findes i backupfiler, som gradvist slettes. Se også afsnit 14 stk.
3 punkt 2.

C.5 Lokalitet for 
behandling

Behandling  af  de  af  bestemmelserne  omfattede  personoplysninger
kan  ikke  uden  den  dataansvarliges  forudgående  skriftlige
godkendelse ske på andre lokaliteter end følgende:
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Databehandlerens adresser.

C.6 Instruks vedrørende 
overførsel af 
personoplysninger til 
tredjelande

mestersTJEK overfører ikke data til tredjeland.

C.7 Procedurer for den 
dataansvarliges revisioner,
herunder inspektioner, 
med behandlingen af 
personoplysninger, som er
overladt til 
databehandleren

Det kan aftales at dataansvarlige foretager tilsyn af databehandlerens
lokaliteter, hvorfra databehandleren foretager behandling af 
personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der 
benyttes til eller i forbindelse med behandlingen, med henblik på at 
fastslå databehandlerens overholdelse af 
databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden
EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.
Databehandleren er berettiget til at fakturere dataansvarlige et gebyr 
på DKK 4000,- for de første 2 timer. Derefter faktureres DKK 1000,- 
pr påbegyndt time. Gebyrerne er eksklusive moms. 

C.8 Procedurer for 
revisioner, herunder 
inspektioner, med 
behandling af 
personoplysninger, som er
overladt til 
underdatabehandlere

Ej relevant - der anvendes ikke dataunderleverandører.

C.9 Personer under 
databehandlerens 
instruktionsbeføjelser

Carsten Gianelli
Finn Balle-Larsen

--- 0 ---
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Bilag D til mestersTJEK standard databehandleraftale

Parternes regulering af andre forhold
Dato for foregående udgave: ingen 

Dato: 20230211

D.1 Andre forhold mestersTJEKs abonnementsaftale som er en selvstændig aftale 
indeholder parternes regulering af andre forhold end 
persondatabeskyttelse.

mestersTJEKs abonnementsaftale og denne databehandleraftale 
udgør således det samlede aftalegrundlag for alle 
abonnementsydelser.

Denne databehandleraftale udgør aftalegrundlaget for alle 
persondataforhold imellem parterne.

--- 0 ---
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