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DATABEHANDLERAFTALE   

 

I det omfang Jacobsen Accounting behandler persondata på vegne af Kunden og i henhold til 

persondataforordningen er databehandler, gælder nedenstående bestemmelser. 

 

I det følgende benævnes Kunden som ”Den Dataansvarlige” og Jacobsen Accounting som ”Databehandleren”. 

 

1. Omfang om instruks 

Databehandleren bemyndiges til at foretage behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne på 

vilkårene fastsat i Databehandleraftalen. 

 

Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks. På 

underskriftstidspunktet udgør Instruksen dels de dele af aftalen om ydelsen, som vedrører Databehandlerens 

behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, og dels de dele af denne Databehandleraftale, 

som enten forpligter, bemyndiger eller begrænser Databehandleren i forhold til behandling af 

personoplysninger.  

 

Databehandleren må alene behandle de overladte personoplysninger med henblik på opfyldelse af aftalen om 

ydelsen og må ikke behandle personoplysningerne til andre formål uden samtykke fra den Dataansvarlige. For 

at opfylde aftalen om ydelsen bemyndiges Databehandleren til at behandle almindelige personoplysninger om 

personer ansat hos Den Dataansvarlige. Består hele eller dele af ydelsen af scanning og filtrering af Den 

Dataansvarliges e-mailtrafik, bemyndiges Databehandleren til at behandle følsomme personoplysninger, jf. 

persondataforordningens artikel 9, samt personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. 

persondataforordningens artikel 10, i det omfang, at sådanne oplysninger forekommer i den e-mailtrafik, som 

Databehandleren scanner og filtrerer på Den Dataansvarliges vegne. 

 

Instruksen kan til enhver tid ændres eller konkretiseres nærmere af den Dataansvarlige. Forud for ændringer af 

Instruksen skal Parterne drøfte og aftale implementeringen af ændringerne inkl. implementeringstiden og 

omkostningerne. 

 

Uanset Databehandleraftalens ophør skal betingelsernes vedrørende fortrolighed fortsat have virkning efter. 

 

2. Databehandlerens forpligtelser 

2.1. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Databehandleren skal, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og 

den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål, samt risiciene af varierende 

sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemføre fornødne tekniske 

og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. 
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Databehandleren garanterer overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren vil gennemføre de passende 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af 

personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering. 

 

2.2. Medarbejderforhold 

Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har 

forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. 

 

Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det 

er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser over for den 

Dataansvarlige. 

 

2.3. Dokumentation for overholdelse af forpligtelser 

Databehandleren skal efter skriftlig anmodning fra den Dataansvarlige dokumentere overfor den Dataansvarlige, 

at Databehandleren: 

a. overholder Instruksen 

b. overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, for så vidt 

angår de personoplysninger, som behandles på den Dataansvarliges vegne. 

 

I forbindelse med dokumentationen skal Databehandleren stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise 

overholdelse af de nævnte forhold til rådighed for den Dataansvarlige. 

 

Databehandleren skal efter den Dataansvarliges skriftlige anmodning give mulighed for og bidrage til revisioner, 

herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden person, som er bemyndiget af den 

Dataansvarlige. 

 

Databehandlerens dokumentation heraf skal ske inden rimelig tid. 

 

2.4. Sikkerhedsbrud 

Databehandleren skal uden unødig forsinkelse underrette den Dataansvarlige om brud på 

persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 

uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for den Dataansvarlige 

(”Sikkerhedsbrud”).  

 

Databehandleren skal herunder fremskaffe de oplysninger, der skal indgå i en anmeldelse til 

tilsynsmyndigheden, i det omfang Databehandleren er den nærmeste hertil. 
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Databehandleren bærer omkostningerne til denne bistand, for så vidt den er nødvendig for at sikre den 

Dataansvarliges overholdelse af sine forpligtelser efter persondatareglerne. 

 

2.5. Bidrag til overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser 

Databehandleren skal organisatorisk og teknisk være i stand til at bidrage til, at den Dataansvarlige kan 

overholde sine forpligtelser efter persondataforordningens kapitel 3, i det omfang databehandlerens medvirken 

kræver det. 

 

Databehandleren bistår den Dataansvarlige med overholdelse af sine forpligtelser efter 

persondataforordningens artikel 32-36, i det omfang databehandlerens deltagelse kræver det. Databehandleren 

har krav på betaling efter medgået tid, for bistand i medfør af dette punkt. 

 

3. Den Dataansvarliges forpligtelser 

Den Dataansvarlige skal sikre, at Instruksen er lovlig set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige 

regulering. 

 

Den Dataansvarlige skal sikre, at Instruksen er hensigtsmæssig i forhold til Parternes samarbejde. 

 

4. Underdatabehandlere 

Den Dataansvarlige har accepteret, at Databehandleren må gøre brug af leverandører til behandlingen af 

personoplysninger for den Dataansvarlige (”Underdatabehandler”). Databehandleren skal underrette den 

Dataansvarlige om planlagte tilføjelser eller erstatninger af andre databehandlere og derved give den 

Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. 

 

Databehandlerens brug af Underdatabehandleren reguleres af en aftale, som sikrer, at Underdatabehandleren 

alene behandler data i overensstemmelse med aftalen mellem Databehandleren og den Dataansvarlige. Al 

kommunikation med Underdatabehandleren varetages af Databehandleren, medmindre andet særskilt aftales. 

 

Underdatabehandleren må alene overføre oplysninger til tredjelande, såfremt det fremgår af aftalen med 

Databehandleren. 

 

Hvis Underdatabehandleren ikke lever op til aftalen med Databehandleren, kan den Dataansvarlige forbyde 

anvendelse af den pågældende Underdatabehandler. 

 

Databehandleren er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme 

vis, som var behandling foretaget af Databehandleren selv. 
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5. Overførsel til tredjelande og internationale organisationer 

Databehandleren må ikke overføre personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer, som ikke 

er dækket af persondataforordningens artikel 45, stk. 1, medmindre andet skriftligt aftales. 

 

6. Fortrolighed 

Information vedrørende indholdet af denne Databehandleraftale, den anden Parts forretning, der enten i 

forbindelse med overgivelsen til den modtagende Part er angivet som fortrolig information, eller som efter sin 

natur eller i øvrigt klart må opfattes som fortrolig, skal behandles fortroligt og med mindst samme omhu og 

diskretion som Partens egne fortrolige informationer. Data, herunder persondata, udgør altid fortrolige 

informationer. 

 

Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentlig tilgængelig, uden dette 

skyldes brud på en Parts fortrolighedsforpligtelse eller information, som allerede er i den modtagende Parts 

besiddelse uden tilsvarende fortrolighedsforpligtelse eller information, som selvstændigt er udviklet af den 

modtagende Part.  

 

7. Ophør 

Databehandlerbestemmelserne kan alene opsiges eller ophæves i overensstemmelse med bestemmelserne om 

opsigelse og ophævelse i Hovedaftalen. 

 

Ved databehandlerbestemmelsernes ophør skal Databehandleren og dennes Underdatabehandlere efter den 

Dataansvarliges valg enten slette eller tilbagelevere og slette eksisterende kopier af alle personoplysninger, som 

Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden 

dokumentation for, at dette er sket. 


