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Personuppgiftsbiträdesavtal
Företag

Företag

Jonas Eklundh Communication AB

Org nr

Org nr

556729-2858

Adress

Adress

Fallhammargatan 3 A
721 33 Västerås

(nedan kallad “Personuppgiftsansvarig”)

(nedan kallad “Personuppgiftsbiträde”)

Kontaktperson

Kontaktperson

Jonas Eklundh

E-post

E-post.

jonas@eklundh.com

har denna dag träﬀat följande avtal

1 § Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte
Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för
den Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och i
enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner samt i övrigt enligt det som överenskommits i detta avtal.
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter
eller andra uppgifter/data för något annat syfte utöver vad som framgår av detta avtal utan att
den Personuppgiftsansvarige skriftligen godkänner det i varje enskilt fall.

2 § Personuppgiftsbiträdets ansvar
Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att utföra all personuppgiftsbehandling för den Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och instruktioner från
den Personuppgiftsansvarige samt utan dröjsmål bistå och utföra sådana åtgärder avseende
personuppgiftsbehandlingen som den Personuppgiftsansvarige begär, vilket inkluderar förfrågningar från tillsynsmyndighet.
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att vidta personuppgiftsbehandling för egna ändamål eller i
annat syfte än vad som uttryckligen angivits av den Personuppgiftsansvarige.
Om Personuppgiftsbiträdet saknar behövliga instruktioner eller annan information för att utföra
personuppgiftsbehandlingen enligt ovan, ansvarar denne för att inhämta sådana från den Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska även omgående informera personuppgiftsansvarige om denne anser att en instruktion strider mot dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.
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3 § Personuppgiftsansvariges åtaganden
Personuppgiftsansvarig åtar sig att underlätta personuppgiftsbehandlingen inom ramen för avtalet, genom att förse Personuppgiftsbiträdet med behövlig information samt om möjligt samordna administrativa åtgärder.

4 § Intygande
Personuppgiftsbiträdet intygar att den egna verksamheten i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av vid var tid gällande lagstiftnings krav på adekvat säkerhetsnivå. Vilket
inkluderar att personal som behandlar personuppgifterna har undertecknat sekretessåtaganden
och anvisas om att de ska utföra sina uppgifter så att efterföljandet av detta avtal säkerställs.

5 § Skyddsåtgärder
För all behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, ska Personuppgiftsbiträdet vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder enligt bilaga.
Därutöver ansvarar Personuppgiftsbiträdet för att följa lagstiftning och myndighetsbeslut om säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen. Personuppgiftsansvarig har rätt att bestämma
miniminivå avseende varje enskild skyddsåtgärd.
Om den Personuppgiftsansvarige gör sannolikt att ny skyddsåtgärd krävs eller att befintlig
skyddsåtgärd måste anpassas för att uppfylla lagkrav om lämplig säkerhetsnivå eller för att
efterkomma myndighets beslut, är Personuppgiftsbiträdet skyldig att vidta sådan åtgärd eller ändring av befintlig skyddsåtgärd, utan att särskild ersättning ska utgå.
Om Personuppgiftsbiträdet eller underbiträden får vetskap om att risk föreligger eller vetskap om
redan inträﬀad personuppgiftsincident ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas samt information
om detta omgående lämnas till Personuppgiftsansvarig.

6 § Utövande av den registrerades rättigheter
Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål i nödvändig omfattning påkalla och biträda personuppgiftsansvarig i utövandet av den för personuppgifter registrerades rättigheter enligt vid var tid
gällande lagstiftning, exempelvis utlämna, utföra rättelse eller radering av personuppgifter enligt
närmare instruktioner från den Personuppgiftsansvarige.

7 § Insyn och uppföljning av personuppgiftsbehandlingen
För att kontrollera hur personuppgiftsbehandlingen utförs och hur överenskomna säkerhetsåtgärder efterföljs har den Personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndighet rätt till insyn i och kontroll av Personuppgiftsbiträdets organisation av verksamheten och aktuella system. Detta sker på
begäran av den Personuppgiftsansvarige eller av den Personuppgiftsansvarige anlitad tredjepartsrevisor, varvid Personuppgiftsbiträdet ska ge tillgång till lokaler eller system som är behövlig för kontrollen och uppföljningen av personuppgiftsbehandlingen.
Vid utövande av sin rätt till insyn, får den Personuppgiftsansvarige i skälig utsträckning besluta
om ytterligare åtgärder ska vidtas av biträdet i syfte att uppnå lämplig säkerhetsnivå.
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8 § Utlämnande av uppgifter till tredje part
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att utan skriftligt godkännande från Personuppgiftsansvarig
lämna ut personuppgifter eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje part,
annat än då sådant utlämnande krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning. Om begäran om sådant utlämnande framställs av myndighet, person som personuppgift avser eller annan tredje
part, ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till den Personuppgiftsansvarige.
Om den Personuppgiftsansvarige skriftligen godkänt visst utelämnande, ska Personuppgiftsbiträdet utföra utlämnandet enligt instruktion från Personuppgiftsansvarige samt begärda åtgärder i
anslutning till utlämnandet, utan rätt till särskild ersättning.

9 § Överföring till tredje land
Personuppgiftsbiträdet får endast vidta överföring av personuppgifter till sådant land som den
Personuppgiftsansvarige skriftligen godkänt. Personuppgiftsbiträdet ansvarar härvid för att säkerställa att överföring till tredje land sker med upprätthållande av adekvat skyddsnivå enligt vid
var tid gällande svensk lagstiftning.
Om överföring av personuppgifter till tredje land kräver att särskilt avtal ingåtts i syfte att upprätthålla adekvat skyddsnivå, ansvarar Personuppgiftsbiträdet för att presentera sådant avtal för den
Personuppgiftsansvarige innan begäran om överföring enligt första stycket framställs.

10 § Underbiträden
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att anlita underleverantör för utförande av personuppgiftsbehandling för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan den Personuppgiftsansvariges skriftliga
godkännande. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för underbiträdets utförande såsom för sitt eget
utförande och ska säkerställa att insyn och uppföljning enligt 7 § även kan genomföras i förhållande till anlitat underbiträde. I de fall underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter avseende
dataskydd är Personuppgiftsbiträdet fullt ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för utförandet av underbiträdets skyldigheter.
Om Personuppgiftsbiträdet har för avsikt att anlita underleverantör enligt ovan, ska Personuppgiftsbiträdet tillse att sådan underleverantör genom undertecknande av avtal åtar sig samma
skyldigheter som åligger Personuppgiftsbiträdet enligt detta avtal, och att detta presenteras för
den Personuppgiftsansvarige för godkännande.
Om underleverantör ska behandla personuppgifter i ett annat land än Personuppgiftsbiträdet ska
Personuppgiftsbiträdet även tillse att underleverantören undertecknat erforderligt särskilt avtal i
syfte att upprätthålla adekvat skyddsnivå.

11 § Ersättning
Personuppgiftsbiträde har inte rätt till särskild ersättning utöver det som överenskommits mellan
parterna för att uppfylla förpliktelser enligt detta avtal och gällande lagstiftning, eller avser åtgärder av administrativ art som uppkommer vid insyn och uppföljning samt inte heller särskild
ersättning som är nödvändig för att säkerställa upprätthållandet av adekvat skyddsnivå.
Om personuppgiftsansvariges instruktioner skulle gå längre än vad som behövs vid var tid gällande lagstiftning och vägledningar från tillsynsmyndighet och det som föreskrivs i detta avtal,
kan biträdet påkalla ersättning för direkta och dokumenterade extra kostnader vilket då avtalas
särskilt mellan parterna innan fördyrande åtgärder vidtas av biträdet.
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12 § Kontaktpersoner
För huvudansvaret gällande kommunikationen mellan parterna, ska en kontaktperson utses för
respektive part. Parterna ska underrätta varandra om valet av kontaktperson och om eventuella
tillfälliga eller bestående ändringar av kontaktperson. Om kontaktpersonen ska ha särskild befogenhet ska detta tydligt framgå. Kontaktperson ska utan oskäligt dröjsmål meddela motpartens
kontaktperson om förhållanden som kan innebära förändring av förutsättningar avseende personuppgiftshanteringen.

13 § Ändringar i avtalet
I det fall tillämplig lagstiftning, tillämplig vägledning från tillsynsmyndighet eller personuppgiftsansvarig ändrade säkerhetskrav påkallar ändring i avtalet eller dess bilagor ska ändringar i avtalet ske i behövlig omfattning.
Ändringar av och tillägg till detta avtal samt bilagor ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

14 § Avtalstid och upphörande av personuppgiftsbehandling
Detta avtal gäller från dess undertecknande och fortgår så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter på Personuppgiftsansvariges vägnar. Var och en av parterna har rätt att säga
upp avtalet till upphörande 6 månader från skriftlig uppsägning eller för omgående upphörande
om motpart väsentligen bryter mot sina åtagande enligt avtalet.
Vid avtalets upphörande ska all information, personuppgifter och andra data tillhörande den Personuppgiftsansvarige inklusive kopior, återföras eller raderas av Personuppgiftsbiträdet enligt
den Personuppgiftsansvariges närmare instruktioner. Personuppgiftsbiträdet ska härvid även
verka för att störningar i den Personuppgiftsansvariges verksamhet minimeras, vilket inkluderar
skyldighet att bistå vid eventuell överflyttning till annat biträde.

15 § Skadestånd
Personuppgiftsbiträdet ska hålla den Personuppgiftsansvarige skadelös avseende sådan skada
som uppkommit till följd av Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter i strid med
instruktion från den Personuppgiftsansvarige, myndighetsbeslut eller vid var tid gällande svensk
lagstiftning.

16 § Tillämplig lag och tvistlösning
Detta av avtal tolkas och tillämpas enligt svensk rätt och tvist med anledning av detta avtal
avgörs enligt vad som överenskommits i huvudavtal parterna emellan.

Personuppgiftsbiträdesavtal

eklundh.com

Sid 4 av 5

Version 1 / 2018-03-15

Underbiträden
Jonas Eklundh Communication AB har tecknade underbiträdesavtal med följande parter:

Glesys AB, org nr 556647-9241, datacenter. Glesys, lokaliserat i Falkenberg, tillhandahåller
hårdvara för drift och lagring av datat i Atlas CMS som är innehållsystemet för Jonas Eklundh
Communication AB:s webbplattform och webbapplikationer.
Emil Blixt Communication AB, org nr 559101-6422, företag i eklundh.com-gruppen. Tillåts behandla personuppgifter i samma utsträckning och med samma skyldigheter som Jonas Eklundh
Communication AB.
Kodagent AB, org nr 559057-2482, företag i eklundh.com-gruppen. Tillåts behandla personuppgifter i samma utsträckning och med samma skyldigheter som Jonas Eklundh Communication
AB.
Eklundh Communication I Västerås AB, org nr 556462-3618, företag i eklundh.com-gruppen.
Tillåts behandla personuppgifter i samma utsträckning och med samma skyldigheter som Jonas
Eklundh Communication AB.

❖❖❖

Av detta avtal har två originalexemplar upprättats, varav respektive part tagit var sitt.

Ort och datum:

Ort och datum: Västerås

Namnfötydligande
Företag
Org nr

Namnfötydligande Jonas Eklundh
Företag Jonas Eklundh Communication
Org nr
556729-2858
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