Databehandleraftale

Om behandling af data om kunder (i det følgende betegnet som
personoplysninger)
--o0o-Der er indgået følgende aftale
mellem
KIRKE-ESKILSTRUP VANDVÆRK
CVR-nummer
14681817
Adresse
c/o Lone Pedersen
Platanvej 46
Postnummer og by
4360 Kirke Eskilstrup

(i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og
Indsæt dataansvaliges data

(i det følgende betegnet som Databehandleren) om KIRKEESKILSTRUP VANDVÆRK

(i det følgende betegnet som systemet)

Systemet
Databehandleren behandler, styrer og opbevarer mv. personoplysninger for den dataansvarlige i systemet.
Databehandleren handler efter instruks
Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Den dataansvarlige afgør til hvilke formål
og hvordan, der må foretages behandling af personoplysninger i systemet.
Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger
Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af
personoplysninger, sundhedsloven og andre love og regler, der regulerer området for personoplysninger.
Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af
personoplysninger under Kontrakten, herunder:
Lov nr. 429 af 31/05/2005 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (persondataloven).
Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning straks give den dataansvarlige fyldestgørende
oplysninger til, at denne kan vurdere og kontrollere, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er
iværksat og overholdes.
Databehandleren har pligt til på eget initiativ at søge eventuel tvivl om sikkerhedskravene og opfyldelsen heraf
afklaret, herunder eventuelt kontakte den dataansvarlige. Databehandleren underretter den dataansvarlige,
hvis der konstateres eller er mistanke om svigt i sikkerheden i systemet og eventuel back-

up og opbevaring

mv.
Opmærksomheden skal særligt henledes på:
Personoplysningerne må ikke opbevares længere end nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet,
dog skal reglerne om journalføring iagttages.
Personoplysningerne må ikke videregives til tredjemand, medmindre dette følger af gældende lovgivning eller
efter klar og skriftlig instruks fra den dataansvarlige.
Databehandleren skal sikre, at kun personer, som skriftligt autoriseres hertil af databehandler, har adgang til
de personoplysninger, der behandles.

Databehandleren skal sikre, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende
lovgivning og regler, herunder vejledninger fra myndigheder og institutioner. Der skal udvises særlig
agtpågivenhed ved tilslutning til internet eller andre åbne net eller trådløse net.
Databehandleren sikrer ved behandling af personoplysninger uden for databehandlerens lokaliteter,
herunder ved brug af hjemmearbejdspladser eller lignende, at dette sker i overensstemmelse med
gældende lovgivning mv.
Overførsel af personoplysningerne til tredjelande kan alene ske iht. persondatalovens § 27 samt eventuelle
efterfølgende ændringer til lovgivningen om overførsler til tredjelande.
Sletning af datamedier i forbindelse med reparation, genanskaffelse, kassation og salg af datamediet skal
ske effektivt ved dataoverskrivning med specialprogram eller ved destruktion eller afmagnetisering af selve
datamediet.
Årlig erklæring
Databehandleren skal én gang årligt, første gang dog senest inden udgangen af det år, hvor kontrakten
indgås,

afgive

en erklæring

til

dataansvarlig,

der dokumenterer,

at

databehandleren

opfylder

Persondataloven. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet
af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.

Ansvar
Databehandleren erklærer at være tilstrækkeligt ansvarsforsikret til at dække eventuelle tab for den
dataansvarlige, både for så vidt angår direkte tab, som indirekte tab, herunder men ikke begrænset til
driftstab og eventuelt kunde- og patientmigration efter påført skade.
Databehandleren erklærer, at der foretages jævnlige revisioner af databehandlerens forretningsgange,
forretningsmodel, fysiske rammer, systemets sikkerhed, opdateringer mv. Disse erklæringer skal sendes
til den dataansvarlige.

Ændringer
Denne databehandleraftale kan til enhver tid ændres ensidigt uden varsel, hvis ændringen er nødvendig
for at overholde de til enhver tid gældende regler og forskrifter mv. for behandling af personoplysninger.
Bilag
Der vedlægges et bilag 1, som indeholder oversigt over den type personoplysninger, som det af aftalen
omfattede system kan indeholde

Aftalen underskrives, og parterne opbevarer hver en kopi af aftalen.

Dato ______
For den dataansvarlige

_________________________________
Allan Rasmussen

For databehandleren

_____________________________

Bilag 1:

Aftalen omfattter behandling af e-mails.

