
 

Side 1 

 

Indledende oplysninger  
 

Denne databehandleraftale består af følgende 3 dele:  

 

 Del 1: Beskrivelse af behandling af personoplysninger 

Del 2: Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Del 3: Databehandleraftalen 

 

Aftalens nedenstående Del 1 og 2, udgør supplerende oplysninger til Aftalens Del 3 (”Databehandleraftalen”). 

Aftalens Del 1 og 2 er underlagt vilkårene i Del 3 (”Databehandleraftalen”), herunder definitioner, og kan ikke 

læses isoleret.  

 

Oplysningerne i Aftalens Del 1 og 2 afgives af den Dataansvarlige, medmindre andet er angivet eller aftalt mellem 

parterne.   

 

Aftalens Parter:  

 

Den Dataansvarlige: 

Firma:  

Adresse:   

Postnummer og by:  

CVR-nr.:  

 

Databehandleren: 

Firma: Alt Rejser A/S 

Adresse:  Vesterbrogade 6 D 

Postnummer og by: 1620 København V 

CVR-nr.: 81992711 

 

Underskrifter:  
 

Sted: _____________________,  

Dato: _____________________ 

 

Sted: København,  

Dato: 01-02-2020 

 

For den Dataansvarlige: For Databehandleren:  

  

  

__________________________ __________________________ 

Navn: _____________________ Navn: Sergey Gorbachev 

 

  

DATABEHANDLERAFTALE  



 

Side 2 

DEL 1: BESKRIVELSE AF BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
 

Aftalens Del 1 udgør den Dataansvarliges instruks til Databehandleren.  

Behandlingens genstand og varighed  
 

Den Dataansvarlige instruerer hermed Databehandleren om at indhente og behandle oplysninger til brug 

for følgende: 

Beskrivelse af databe-

handlingsaktiviteterne 

(evt. ved henvisning til 

den underliggende leve-

rancekontrakt): 

Databehandleren behandler alene personoplysninger efter instruks fra den Dataan-

svarlige. 

Alle følsomme personoplysninger Databehandleren behandler på vegne af den Data-

ansvarlige skal anonymiseres eller slettes såfremt denne aftale ophører. Den Dataan-

svarlige garanterer overfor Databehandleren, at den Dataansvarlige har den fornødne 

ret til at behandle og videregive de personoplysninger der behandles af Databehand-

leren. 

Databehandleren må ikke anvende den Dataansvarliges personoplysninger til andet 

end det formål beskrevet nedenfor. 

 

Personoplysningerne skal ved denne Aftales ophør: 

 Ja Nej 

Destrueres således at det ikke efterfølgende er muligt at identificere enkeltpersoner: ☒ ☐ 

Tilbageleveres til den dataansvarlige: ☐ ☒ 

 

Behandlingens karakter og formål 
 

Databehandleren må indhente og behandle Personlysningerne med følgende formål: 

Beskrivelse af formål: Databehandleren er instrueret til at behandle personoplysninger med det formål, på 

vegne af den Dataansvarlige: assistance med visumudstedelse. Følsomme personop-

lysninger opbevares ikke og slettes straks efter visumudstedelse.  

samt andre formål, som den Dataansvarlige skriftligt instruerer om.  

 

Kategorier af Personoplysninger 
Behandlingerne indeholder Personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier. Databehandlerens og eventu-

elle Underdatabehandleres niveau for behandlingssikkerhed skal afspejle Personoplysningernes følsomhed.  

 

Almindelige personoplysninger (indtil 25. maj 2018 jf. Persondatalovens § 6, fra 25. maj 2018 jf. Databeskyt-

telsesforordningens artikel 6): 

 Ja Nej 

Almindelige oplysninger: ☒ ☐ 

 

Følsomme personoplysninger (persondatalovens § 7 eller databeskyttelsesforordningens artikel 9): 

 Ja Nej 

Racemæssig eller etnisk baggrund: ☐ ☒ 

Politisk overbevisning:  ☐ ☒ 

Religiøs overbevisning:  ☐ ☒ 

Filosofisk overbevisning:  ☐ ☒ 

Fagforeningsmæssige tilhørsforhold:  ☐ ☒ 

Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol mv.:  ☐ ☒ 

Seksuelle forhold:  ☐ ☒ 
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Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold (persondatalovens § 8, eller databeskyttelsesforordnin-

gens artikel 6 og 9): 

 Ja Nej 

Strafbare forhold:  ☐ ☒ 

Væsentlige sociale problemer:  ☐ ☒ 

Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor: ☐ ☒ 

Beskriv evt. andre rent private forhold:  Click or tap here to enter text. 

 

Oplysninger om CPR-nummer (persondatalovens § 11 eller databeskyttelseslovens [§ 11], jf. databeskyttelses-

forordningens artikel 87): 

 Ja Nej 

CPR-numre: ☒ ☐ 

 

Kategorier af registrerede 
 

Beskriv af hvilke kategorier af registrerede databe-

handlingen omfatter (fx den Dataansvarliges ansatte): 

Dataansvarliges ansatte, Dataansvarliges underleveran-

dører 

 

Databehandleren behandler personoplysninger der mod-

tages fra den Dataansvarlige. Personoplysninger der be-

handles, betragtes ifølge persondataloven som alminde-

lige personoplysninger. 

Almindelige personoplysninger omfatter, men er ikke 

begrænset til, navn, kontaktoplysninger, paskopi, pas-

nummer, kørekortkopi, CPR-numre (i paskopi) Oplys-

ningerne videregives til de relevante myndigheder (kon-

sulatafdelinger af tilsvarende ambassader). 

 

Lokation(er) for behandlingen 
 

Indsæt de steder, hvor den Personoplysningerne opbe-

vares/behandles (udfyldes af Databehandleren):  

Databehandleren behandler personoplysninger inden for 

EU/EØS. Databehandleren anvender underdatabehand-

lere, som er lokaliseret uden for EU/EØS. Det er Data-

behandlerens ansvar at overførslen til lande uden for 

EU/EØS sker på lovligt grundlag. 

 

Behandling uden for EU/EØS: 

 Ja Nej 

Personoplysninger behandles uden for EU/EØS:  ☒ ☐ 

Hvis ja, angiv juridisk overførselsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt 

Hjemmel: art. 6. stk. 1, litra b 

Hjemmel uden for EU: art. 49, stk. 1, litra b og c 

 

 

Behandlingens påbegyndelse 
 

Dato for behandlingens påbegyndelse:  25-05-2018 
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DEL 2: BESKRIVELSE AF TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORAN-

STALTNINGER 
 

Aftalens Del 2 indeholder en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som Data-

behandleren i medfør af Databehandleraftalen har ansvar for at gennemføre, overholde og sikre overholdelse af 

hos dennes Underdatabehandlere. 

 

Databehandleren gennemfører som minimum disse tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at 

sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger 
 

Beskriv sikkerhedsforanstaltninger (pkt. 1-5) der er truffet (udfyldes af Databehandleren):  

1) for at overholde kravene i Databehandleraftalens punkt 5: Databehandleren træffer de fornødne tekniske 

og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

for at beskytte Personoplysningerne mod uauto-

riseret eller ulovlig behandling og mod hænde-

ligt eller ulovligt tab, tilintetgørelse, beskadi-

gelse, ændring eller videregivelse. 

2) med hensyn til autorisationer og adgangskontrol:  Databehandlerens ansatte gennemgår GDPR 

-kursus 

Alle benyttede systemer er adgangskodesik-

ret. 

Databehandlerens ansatte arbejder efter stan-

dart operation procedures (SOP), som er ud-

arbejdet med udgangspunkt i GDPR. 

3) med hensyn til eksterne kommunikationsforbindelser:  Følsomme persondata sendes internt krypte-

ret eller i form af fysiske kopier. 

 

4) med hensyn til logning:  Databehandlerens underleverandører opbevarer 

log-files. 

 

Hjemme- og/eller fjernarbejdspladser (udfyldes af Databehandleren):  

 Ja Nej 

Databehandlerens behandling af Personoplysninger sker helt eller delvist ved anvendelse af hjemme- 

og/eller fjernarbejdspladser:  
☐ ☒ 

Hvis ja, beskriv sikkerhedsforanstaltninger der er truffet med 

hensyn til brugen af hjemme- og/eller fjernarbejdspladser: 

Click or tap here to enter text. 

 

Kryptering af Personoplysningerne (udfyldes af Databehandleren):  

 Ja Nej 

Personoplysningerne vil i videst muligt omfang blive behandlet i en form, hvor de ikke er umiddel-

bart personhenførbare, fx i krypteret eller pseudonymiseret form (anbefales):  
☒ ☐ 
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DEL 3:  DATABEHANDLERAFTALE N 

 

Den Dataansvarlige og Databehandleren be-
nævnes i det følgende hver for sig ”Part” og 

samlet benævnt ”Parterne”. Beskrivelse af 

den Dataansvarlige og Databehandleren 

fremgår af Databehandleraftalens side 1. 

Mellem den Dataansvarlige og Databehand-

leren er der indgået følgende databehandler-

aftale (herefter “Databehandleraftalen” el-

ler denne ”Aftale”): 

1. Definitioner og fortolkning 

De betegnelser og definitioner, der er angi-

vet i denne Aftale, har følgende betydning: 

 
Ved ”Persondatalovgivningen” forstås den 

til enhver tid gældende persondatalovgiv-

ning i Danmark, for nuværende særligt per-
sondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 

med senere ændringer), sikkerhedsbekendt-

gørelsen (bekendtgørelse 528/2000 med se-
nere ændringer), fra den 25. maj 2018 Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel for-

ordning om databeskyttelse), databeskyttel-
sesloven og andre nationale særregler, her-

under men ikke begrænset til love, regler el-

ler bindende vejledninger fra myndigheder, 
der finder anvendelse på behandlingen af 

Personoplysninger. 

 
Ved ”Personoplysninger” forstås enhver 

form for information om en identificeret el-

ler identificerbar fysisk person. Hvis der som 
led i aftalen behandles andre fortrolige op-

lysninger end Personoplysninger, omfatter 

enhver henvisning til Personoplysninger 
også de øvrige fortrolige oplysninger.  

 

Ved ”Ydelser(ne)” forstås de produkter 

og/eller services, der skal leveres af Databe-

handleren i henhold til Kontrakten (som de-
fineret nedenfor). 

 

Alle henvisninger til lovbestemmelser skal 
anses for også at omfatte alle efterfølgende 

videreførte bestemmelser eller ændringsbe-

stemmelser. 

2. Baggrund 

Parterne har, ved underskrivelse af denne 
Aftale, indgået aftale om behandling af per-

sonoplysninger, som beskrevet i Aftalens 

Del 1 (herefter ”Kontrakten”). Som led i le-
verancen af Ydelserne behandler Databe-

handleren Personoplysninger på vegne af 

den Dataansvarlige. 
 

Parterne ønsker nu at indgå denne Aftale 

med henblik på at regulere 

Databehandlerens behandling af Personop-
lysningerne og sikre, at behandlingen sker i 

overensstemmelse med Persondatalovgiv-

ningen.  

3. Generelle krav 

Databehandleren må alene behandle Person-

oplysningerne i overensstemmelse med den 

Dataansvarliges dokumenterede skriftlige 

instrukser. De databehandlingsopgaver, Da-
tabehandleren varetager for den Dataansvar-

lige i henhold til denne Aftale, fremgår af 

Aftalens Del 1. 
 

Databehandleren er alene berettiget til at be-

handle Personoplysningerne med det formål 
at levere Ydelserne samt til at behandle Per-

sonoplysningerne i et sådant omfang og på 

en sådan måde, som er nødvendig for at le-
vere Ydelserne. 

 

Når Databehandleren er en juridisk person, 
gælder bestemmelserne i denne Aftale en-

hver af Databehandlerens medarbejdere. Da-

tabehandleren indestår for, at medarbejderne 
overholder denne Aftale. 

4. Videregivelse af Personop-

lysningerne 

Databehandleren må ikke på nogen måde 
ændre Personoplysningernes indhold eller 

videregive Personoplysningerne til tredje-

mand, medmindre 
1) det konkret fremgår af denne Aftale, 

2) den Dataansvarlige på anden måde 

skriftligt har givet Databehandleren 
bemyndigelse dertil og/eller instruks 

derom, og/eller 

3) videregivelsen er påkrævet i henhold 
til gældende lovgivning, som Databe-

handleren er underlagt. 

 
Er videregivelsen omfattet af punkt 4, første 

afsnit, nr. 3, skal Databehandleren give den 

Dataansvarlige meddelelse derom, inden be-
handlingen af Personoplysningerne påbe-

gyndes, medmindre orientering af den Data-

ansvarlige er forbudt i henhold til EU-retten 
eller lovgivningen i den stat, som Databe-

handleren er underlagt. 

5. Sikkerhed 

Databehandleren skal træffe de fornødne 

tekniske og organisatoriske sikkerhedsfor-
anstaltninger for at beskytte Personoplysnin-

gerne mod uautoriseret eller ulovlig behand-

ling og mod hændeligt eller ulovligt tab, til-
intetgørelse, beskadigelse, ændring eller vi-

deregivelse.  

 
Fastsættelse af de fornødne tekniske og or-

ganisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

skal ske under hensyntagen til det aktuelle 
tekniske niveau, 

implementeringsomkostningerne og den på-
gældende behandlings karakter, omfang, 

sammenhæng og formål samt risiciene af va-

rierende sandsynlighed og alvor for fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder.  

 

Databehandleren skal overholde og sikre, at 
Databehandlerens personale overholder de 

særlige krav til sikkerhedsforanstaltninger, 

der gælder for Databehandleren, herunder 
men ikke begrænset til (i) informationssik-

kerhedspolitikken og alle øvrige politikker, 

som er meddelt Databehandleren i denne Af-
tales Del 2, (ii) alle øvrige krav til sikker-

hedsforanstaltninger, som er meddelt Data-

behandleren skriftligt, (iii) Databehandle-
rens egne interne sikkerhedsstandarder og 

(iv) kravene til sikkerhedsforanstaltninger i 

det land, hvor Databehandleren er etableret, 
eller i det land hvor databehandlingen finder 

sted. 

 
Databehandleren skal holde Personoplysnin-

gerne fortrolige. Databehandleren skal tage 
rimelige skridt til at sikre, at alle medarbej-

dere, repræsentanter eller kontraktparter, der 

måtte have adgang til Personoplysningerne, 
er pålidelige, og at alle disse personer er un-

derlagt fortrolighedsforpligtelser eller er-

hvervsmæssig eller lovbestemt tavsheds-
pligt. Databehandleren skal tillige sikre, at 

adgangen til Personoplysningerne i hvert en-

kelt tilfælde nøje begrænses til de personer, 
der har behov for adgang til Personoplysnin-

gerne som led i den pågældende persons ar-

bejdsopgaver hos Databehandleren, og at 
dette er nødvendigt for at kunne levere Ydel-

serne, samt at alle disse personer (i) er oplyst 

om Personoplysningernes fortrolige karak-
ter, (ii) har gennemført passende uddannelse 

vedrørende Persondatalovgivningen og (iii) 

er bekendt med Databehandlerens forpligtel-
ser i henhold til denne Aftale. 

 

Den fysiske placering af Databehandlerens 
servere, servicecenter mv., som anvendes i 

forbindelse med databehandlingen, fremgår 

af denne Aftales Del 1. Ændringer af den fy-
siske placering skal varsles skriftligt over for 

den Dataansvarlige mindst 30 dage forud for 

ændringen. 

 

6. Overførsel af oplysninger til 

tredjelande 

Databehandleren er ikke berettiget til at be-
handle, tilgå eller overføre Personoplysnin-

gerne til et tredjeland uden den Dataansvar-

liges forudgående skriftlige samtykke.  
 

Hvis den Dataansvarlige har givet skriftligt 

samtykke til en overførsel af Personoplys-
ninger til et tredjeland, påhviler det Databe-

handleren at sikre, at der foreligger et lovligt 

overførselsgrundlag, fx EU-Kommissionens 
standardkontrakter til overførsel af person-

oplysninger til 
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tredjelande, før en sådan overførsel må fore-
tages af Databehandleren. 

7. Bistand 

Databehandleren skal assistere den Dataan-

svarlige med håndteringen af enhver anmod-

ning fra en registreret i forbindelse med den 
registreredes udøvelse af sine rettigheder i 

henhold til Persondatalovgivningen, herun-

der men ikke begrænset til anmodning om 
indsigt, berigtigelse, begrænsning af be-

handling, sletning eller dataportabilitet. 

 
Databehandleren skal uden ugrundet ophold 

efter at være blevet opmærksom derpå skrift-
ligt orientere den Dataansvarlige om enhver 

anmodning fra en registreret om udøvelse af 

dennes rettigheder modtaget direkte fra den 
registrerede eller fra tredjemand.  

 

Databehandleren skal implementere pas-
sende tekniske og organisatoriske foranstalt-

ninger til at bistå den Dataansvarlige med 

opfyldelse af dennes forpligtelse til at be-
svare sådanne anmodninger fra de registre-

rede. Databehandleren skal levere alle de op-

lysninger, som den Dataansvarlige anmoder 
om, inden for en af den Dataansvarlige op-

lyst tidsfrist. 

 
Databehandleren skal straks efter at være 

blevet opmærksom derpå skriftligt orientere 

den Dataansvarlige om enhver mistanke om 
eller konstatering af (i) brud på informati-

onssikkerheden, (ii) hændelig eller ulovlig 

tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret vi-
deregivelse af eller adgang til Personoplys-

ninger, der behandles af Databehandleren i 

henhold til denne Aftale, eller (ii) enhver an-
den manglende overholdelse af Databehand-

lerens forpligtelser efter denne Aftale. Data-

behandleren skal samarbejde med og yde bi-

stand til den Dataansvarlige i forbindelse 

med afhjælpningen af brud på informations-

sikkerheden. Retablering af data sker for Da-
tabehandlerens egen regning.  

 

Databehandleren skal assistere den Dataan-
svarlige med at overholde de øvrige forplig-

telser, der måtte påhvile den Dataansvarlige 

i henhold til Persondatalovgivningen, herun-
der men ikke begrænset til på anmodning at 

give den Dataansvarlige alle nødvendige op-

lysninger til brug for udarbejdelse af en kon-
sekvensanalyse. 

 

Databehandlerens ydelser i relation til dette 
punkt 7 vederlægges ikke særskilt. 

 

8. Underdatabehandling 

Databehandleren må ikke udpege tredje-

mand som databehandler til at behandle Per-
sonoplysninger på Databehandlerens vegne 

(”Underdatabehandler”) uden den Dataan-

svarliges forudgående skriftlige samtykke. 

 
Den Dataansvarliges forudgående samtykke 

i henhold til punkt 8, første afsnit, er betinget 

af, at Databehandleren: 

1) gennemfører tilstrækkelig due dili-

gence-undersøgelse af den enkelte 

Underdatabehandler med henblik på 
at sikre, at denne er i stand til at yde 

det beskyttelsesniveau i forhold til be-

handling af Personoplysninger, som 
kræves i denne Aftale og Persondata-

lovgivningen, 

2) i kontrakten mellem Databehandleren 

og den enkelte Underdatabehandler 

medtager vilkår, der som minimum 
pålægger Underdatabehandleren de 

samme forpligtelser som vilkårene i 

denne Aftale, og 

3) hæfter fuldt ud over for den Dataan-

svarlige for den enkelte Underdatabe-

handlers eventuelle manglende opfyl-
delse af dennes forpligtelser i forbin-

delse med behandlingen af Personop-

lysninger. 

 

Den Dataansvarlige er berettiget til på anfor-

dring at få udleveret en kopi af de dele af Da-
tabehandlerens kontrakt med Underdatabe-

handleren, der vedrører Underdatabehandle-

rens forpligtelser i forbindelse med behand-
lingen af Personoplysninger. 

9. Overholdelse af lovgivning 

mv. 

Databehandleren skal behandle Personop-
lysningerne i overensstemmelse med Per-

sondatalovgivningen og forpligter sig til 

ikke at foretage, tillade og/eller undlade 

handlinger, som vil kunne medføre, at den 

Dataansvarlige overtræder Persondatalov-

givningen. Hvis en instruks efter Databe-
handlerens opfattelse er en overtrædelse af 

Persondatalovgivningen, skal Databehand-

leren straks give den Dataansvarlige skriftlig 
meddelelse herom. 

 

Hvis Databehandleren er undergivet lovgiv-
ningen i et tredjeland, erklærer Databehand-

leren ved denne Aftales indgåelse, at Data-

behandleren ikke er bekendt med, at den 
nævnte lovgivning forhindrer Databehandle-

ren i at efterleve denne Aftale, og at Databe-

handleren straks vil orientere den Dataan-
svarlige skriftlig, hvis Databehandleren bli-

ver bekendt med, at en sådan hindring er til 

stede eller vil indtræde. 
 

Databehandleren forpligter sig til for egen 

regning at holde den Dataansvarlige skade-
sløs for og svare på den Dataansvarliges 

vegne i sager om omkostninger, krav, erstat-

ninger eller udgifter, som den Dataansvar-
lige påføres eller måtte hæfte for som følge 

af Databehandlerens eller dennes 

medarbejderes eller repræsentanters eventu-
elle manglende overholdelse af dennes for-

pligtelser i henhold til denne Aftale og/eller 

Persondatalovgivningen. 

10. Kontroller og erklæringer 

Databehandleren skal på anmodning fra den 
Dataansvarlige stille alle oplysninger til rå-

dighed, som er nødvendige, for at den Data-

ansvarlige, en anden kontrolperson med be-
myndigelse fra den Dataansvarlige  eller en 

myndighed kan påse, at denne Aftale og/el-

ler Persondatalovgivningen er overholdt. 
 

Den Dataansvarlige har ret til for egen reg-
ning at udpege en uafhængig ekspert, som 

skal have adgang til Databehandlerens fysi-

ske faciliteter, hvor Personoplysningerne be-
handles, samt modtage de nødvendige infor-

mationer til kontrol af, hvorvidt Databe-

handleren overholder sine forpligtelser i 
henhold til denne Aftale og Persondatalov-

givningen. Den uafhængige ekspert skal på 

Databehandlerens anmodning underskrive 
en sædvanlig fortrolighedserklæring. 

 

Såfremt erklæringen viser, at der foreligger 
mangler i forbindelse med Databehandlerens 

behandling af Personoplysninger i henhold 

til denne Aftale eller Persondatalovgivnin-
gen, skal Databehandleren straks for egen 

regning afhjælpe manglerne. 

 
Databehandlerens ydelser i relation til dette 

punkt 10 vederlægges ikke særskilt. 

11. Varighed og ophør 

Denne Aftale træder i kraft på datoen for 

Kontraktens ikrafttræden og er gældende 
indtil Kontrakten ophører.  

 

Begge Parter er berettigede til at opsige 
denne Aftale efter samme vilkår, som er gæl-

dende for Kontrakten. 

 
Aftalen skal være gældende mellem Par-

terne, så længe Databehandleren behandler 

Personoplysninger på vegne af den Dataan-
svarlige. 

 

Ved ophør af denne Aftale, uanset årsag, 
skal Databehandleren 

1) med undtagelse af punkt 3) nedenfor 

ophøre med at behandle Personoplys-
ningerne,  

2) efter den Dataansvarliges ønske (i) til-

bagelevere alle Personoplysninger, 
som Databehandleren er i besiddelse 

af eller har kontrol over, samt alle ko-

pier deraf til den Dataansvarlige eller 
(ii) destruere alle kopier deraf og over 

for den Dataansvarlige bekræfte, at 

dette er sket, medmindre Databehand-
leren i medfør af gældende lovgivning 
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er afskåret fra eller af en myndighed 
forhindres i at destruere eller tilbage-

levere alle eller dele af Personoplys-

ningerne; i så fald skal Databehandle-
ren behandle disse oplysninger fortro-

ligt, fortsat behandle dem i overens-

stemmelse med vilkårene i denne Af-
tale og ikke behandle dem i videre 

omfang, end hvad der kræves for at 

opfylde kravene i den pågældende 

lovgivning eller fra den pågældende 

myndighed, og  

3) efter den Dataansvarliges ønske yde 

de fornødne overgangstjenesteydelser 

til den Dataansvarlige, herunder loy-
alt og hurtigst muligt at medvirke til, 

at databehandlingen overgår til en an-

den databehandler eller tilbageføres 
til den Dataansvarlige. 

 

Efter denne Aftales ophør, uanset årsag, be-
står Aftalens punkt 5, fjerde afsnit,, punkt 9, 

tredje afsnit, punkt 11, tredje afsnit og punkt 

16 uden tidsbegrænsning. 

12. Overdragelse  

Med undtagelse af punkt 8 må Databehand-
leren ikke på nogen måde helt eller delvist 

overdrage (eller søge at overdrage) sine ret-

tigheder eller forpligtelser i henhold til 
denne Aftale til tredjemand uden den 

Dataansvarliges forudgående skriftlige sam-
tykke.  

13. Aftalens fuldstændighed 

Parterne er enige om, at denne Aftale er den 

fulde aftale mellem Parterne vedrørende de 

heri omhandlede forhold. Aftalen erstatter 
således alle tidligere aftaler mellem Parterne 

om de i Aftalen omhandlede forhold. 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem be-

stemmelserne i denne Aftale og bestemmel-
serne i Kontrakten eller andre skriftlige eller 

mundtlige aftaler mellem Parterne skal be-

stemmelserne i denne Aftale have forrang. 
Bestemmelserne i denne Aftale finder dog 

ikke anvendelse, i det omfang der er fastsat 
strengere forpligtelser for Databehandleren, 

fx ved brug af EU-Kommissionens standard-

kontrakter til overførsel af personoplysnin-
ger til tredjelande. 

14. Ændringer 

Der kan alene gyldigt gives afkald på eller 

ske ændringer i vilkår, bestemmelser, for-

pligtelser eller betingelser i denne Aftale, i 
det omfang dette sker skriftligt og underskri-

ves af begge Parter. 

 

Såfremt en bestemmelse i denne Aftale er-
klæres ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, 

udskilles bestemmelsen fra de øvrige vilkår 

og betingelser, som fortsat opretholdes efter 
deres indhold i det efter loven videst mulige 

omfang. 

15. Meddelelser 

Alle meddelelser, der skal gives i henhold til 

denne Aftale, skal være skriftlige. 

 

16. Lovvalg 

Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i 

overensstemmelse med dansk ret med und-
tagelse af dansk rets internationale lovvalgs-

regler. 

 

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse 
med denne Aftale, skal afgøres ved den Da-

taansvarliges hjemting som rette værneting.  

17. Eksemplarer 

Denne Aftale er udarbejdet i to eksemplarer, 

ét til hver af Parterne. 

 

 

 


