
 

 

 

 
FØLGENDE DATABEHANDLERAFTALE ER INDGÅET  
DEN xx.xx.xxx MELLEM 
 
 
På den ene side: 
Kundensnavn: 
CVR-nr: 
Adresse:  
 
(herefter kaldet den Dataansvarlige) 
 
På den anden side: 
Spinoff ApS 
CVR-nr. 35397604 
Nordre Strandvej 119C, 1. sal,  
3150 Hellebæk 
(herefter kaldet Databehandleren) 
 
  
1. Indledning 
1.1 Denne databehandleraftale (herefter ”Aftalen” eller ”Aftale”) træder i kraft den 07.11.17 
 
1.2 Aftalen er udarbejdet i henhold til persondatalovens § 42, stk. 2, hvoraf fremgår, at 

gennemførelse af en behandling ved en databehandler skal ske i henhold til en skriftlig aftale 
parterne imellem. 

 
1.3 Denne Aftale regulerer den Dataansvarliges overladelse til Databehandleren af de 

personoplysninger, der er omfattet af denne Aftale, og har til formål at sikre, at persondatalovens 
sikkerhedsregler overholdes. 

 
 
2. Generelt 
2.1 Som led i varetagelsen af den i bilag 1 beskrevne opgave mv. behandler Databehandleren på 

vegne af den Dataansvarlige personoplysninger. 
 
2.2 På vegne af den Dataansvarlige behandler Databehandleren de personoplysninger, som er 

oplistet i bilag 2. 
 
2.3 Databehandleren handler alene efter instruks fra den Dataansvarlige, og må alene behandle 

personoplysninger omfattet af Aftalen til de formål, som er nødvendige som led i varetagelsen af 
den i bilag 1 beskrevne opgave.  

 
2.4 Databehandleren skal træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, herunder tekniske og 

organisatoriske, 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 persondataloven, herunder jf. punkt 3 nedenfor.  

 
 
  



 

 

 

3. Datasikkerhed mv. 
3.1 Databehandleren drager omsorg for, at der iagttages sikkerhedsforanstaltninger i henhold til 

[bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen) – 
eller de regler, der måtte afløse eller supplere denne – samt at der iagttages 
sikkerhedsforanstaltninger i henhold til] den Dataansvarliges interne sikkerhedsbestemmelser, 
som fremgår af bilag 3, før der behandles personoplysninger omfattet af denne aftale. 

 
3.2 Databehandleren skal som en del af de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger kunne 

dokumentere, at identificerede sårbarheder bliver imødegået ud fra en risikobaseret vurdering, 
og skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger til uddybning af 
de regler, der fremgår af punkt 3.1.  

 
3.3 [Databehandlerens interne sikkerhedsbestemmelser, jf. punkt 3.2, skal navnlig omfatte 

organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af 
adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. 
Databehandleren skal endvidere fastsætte instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver 
behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale samt anvendelse af edb-udstyr (it-udstyr). 
Desuden skal Databehandleren fastsætte retningslinjer for Databehandlerens eget tilsyn med 
overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, Databehandleren har fastsat. 

 
3.4 Databehandleren drager endvidere omsorg for at implementere eventuelle yderligere 

sikkerhedsregler og vilkår, der til enhver tid måtte blive udstedt til den Dataansvarlige af 
Datatilsynet. Den Dataansvarlige stiller i givet fald sådanne sikkerhedsregler og vilkår til rådighed 
for Databehandleren.] 

 
3.5 Hvis Databehandleren behandler personoplysninger uden for Databehandlerens lokaliteter, 

herunder ved brug af hjemmearbejdspladser, skal Databehandleren fastsætte særlige 
retningslinjer herfor, således at det sikres, at persondatalovens bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger også iagttages i den forbindelse, herunder i relation til lagring og 
udskrivning af oplysninger, anvendelse af it-udstyr, fysisk sikkerhed samt elektronisk 
kommunikation mv.  

 
3.6 Databehandleren er forpligtet til at sikre sig, at medarbejdere, der måtte behandle 

personoplysninger i medfør af nærværende Aftale, har tilstrækkelig uddannelse i håndtering af 
personoplysninger og til enhver tid er ajourført med gældende lovgivning og praksis mv., således 
at personoplysningerne til enhver tid behandles i overensstemmelse hermed. 

 
 
4. Databehandlerens underretningspligt 
4.1 Databehandleren underretter straks skriftligt den Dataansvarlige om  
 
(i) enhver påtænkt videregivelse af de personoplysninger, som behandles på vegne af den 

Dataansvarlige, 
(ii) ethvert sikkerhedsbrud og enhver utilsigtet eller uautoriseret adgang til de personoplysninger, 

som behandles på vegne af den Dataansvarlige, og 
(iii) enhver anmodning om indsigt mv., der måtte blive modtaget direkte fra den registrerede, således 

at den Dataansvarlige kan forholde sig hertil. 
 
4.2 Endvidere underretter Databehandleren straks den Dataansvarlige skriftligt om enhver anden 

disposition, som enten afviger fra den givne instruks, indebærer videregivelse af 



 

 

 

personoplysninger omfattet af Aftalen eller som i øvrigt indebærer, at de af Aftalen omfattede 
personoplysninger behandles i strid med Aftalen eller persondataloven med tilhørende 
bekendtgørelser. 

 
 
5. Tilsyn og auditering 
5.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige 

oplysninger til, at den Dataansvarlige kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Databehandleren skal i den forbindelse stille de interne 
sikkerhedsregler indgået i medfør af punkt 3 samt eventuelle aftaler indgået i medfør af punkt 8 
nedenfor til rådighed for den Dataansvarlige. 

 
5.2 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige adgang til at 

gennemføre tilsyn for så vidt angår Databehandleres behandling af personoplysninger omfattet 
af denne Aftale. Tilsynet gennemføres af den Dataansvarlige, dennes fuldmægtig eller af et 
inspektionshold, der sammensættes af den Dataansvarlige eller dennes fuldmægtig, og som 
besidder de fornødne faglige kvalifikationer.  

 
5.3 Uanset bestemmelsen i punkt 5.2 ovenfor kan den Dataansvarlige anmode om, at 

Databehandleren for egen regning indhenter en årlig revisionserklæring fra en uafhængig 
tredjepart, for herigennem at tilvejebringe dokumentation for, at der hos Databehandleren er 
iagttaget de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med denne Aftale. 

 
5.4 I tilfælde af, at den Dataansvarlige og/eller relevante offentlige myndigheder, herunder 

Datatilsynet, ønsker at foretage inspektion af Databehandlerens sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger, forpligter Databehandleren sig til – med et rimeligt varsel – at stille tid og 
ressourcer til rådighed herfor.  

 
 
6. Tavshedspligt  
6.1 Der skal iagttages ubetinget tavshed med hensyn til personoplysninger, som Databehandleren 

opnår kendskab til i forbindelse med Databehandlerens behandling af personoplysninger for den 
Dataansvarlige. 

 
6.2 Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører samt andre, der får adgang til 

personoplysninger omfattet af denne aftale. 
 
6.3 Tavshedspligten i medfør af denne Aftale består fortsat efter aftalens ophør. 
 
7. Indgåelse af underdatabehandleraftaler 
7.1 Databehandleren må ikke indgå databehandleraftaler med andre databehandlere 

(underdatabehandlere) med henblik på at behandle personoplysninger omfattet af nærværende 
databehandleraftale uden forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige. 

 
7.2 Hvis samtykke i medfør af punkt 7.1. indhentes, kan Databehandleren alene indgå 

databehandleraftaler med andre databehandlere (underdatabehandleraftaler) på skriftligt 
grundlag, og under forudsætning af at sådanne underdatabehandleraftaler som minimum 
indeholder, og underdatabehandleren som minimum iagttager, de samme vilkår, som 
Databehandleren er underlagt i henhold til nærværende Aftale. 

 



 

 

 

7.3 Databehandleren forpligter sig til at stille en kopi af eventuelle underdatabehandleraftaler til 
rådighed for den Dataansvarlige, idet Databehandleren dog kan undtage eventuelle 
kommercielle oplysninger (forretningshemmeligheder) indeholdt heri. Databehandleren kan dog 
under ingen omstændigheder undtage beskrivelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, som 
behandlingen af personoplysningerne er undergivet. 

 
7.4 [Hvis relevant: Den Dataansvarlige samtykker til at Databehandleren anvender følgende 

underdatabehandlere til at [udføre vedligeholdelse og udvikling af IT-applikationer / drift og 
vedligeholdelse af IT-systemer / andet]: 

 
• [**] 
• [**] 
• [**] 
Der kan overføres de i bilag 2 nævnte personoplysninger til ovennævnte underdatabehandler[e].]    

 
7.5 Den Dataansvarlige kan til enhver tid pålægge Databehandleren at ophøre med at anvende en 

underdatabehandler, hvis underdatabehandleren ikke iagttager de vilkår, som Databehandleren 
er underlagt i henhold til nærværende Aftale eller i øvrigt måtte behandle personoplysninger, der 
stammer fra den Dataansvarlige, i strid med persondataloven. 

 
 
8. Sletning mv. 
8.1 På anmodning fra den Dataansvarlige og senest ved Aftalens ophør skal Databehandleren drage 

omsorg for enten at udlevere/tilbagelevere eller slette enhver personoplysning omfattet af denne 
Aftale, herunder eventuelle kopier heraf, samt personoplysninger overladt til 
underdatabehandlere i overensstemmelse med punkt 7, alt afhængig af den Dataansvarliges 
anmodning. 

 
8.2 Ved udlevering eller tilbagelevering af personoplysninger forstås, at de omhandlede 

personoplysninger fysisk eller elektronisk tilbageleveres til den Dataansvarlige, og at eventuelle 
kopier mv. heraf, der måtte være i Databehandlerens besiddelse, eller som Databehandleren 
måtte have rådighed over, herunder personoplysninger overladt til underdatabehandlere i 
overensstemmelse med punkt 7, straks efter udleveringen/tilbageleveringen slettes i 
overensstemmelse med punkt 8.3 nedenfor.  

 
8.3 Ved sletning af personoplysninger forstås, at de omhandlede personoplysninger uigenkaldeligt 

fjernes fra alle de lagringsmedier, hvorpå de har været lagret, og at personoplysningerne på 
ingen måde kan genskabes, herunder hos eventuelle underdatabehandlere, hvormed der er 
indgået aftale i henhold til punkt 7 ovenfor. Dette gælder for samtlige lagringsmedier, der har 
været i anvendelse i forbindelse med den pågældende databehandling. 

 
8.4 Ved indgåelse af Aftalen bekræfter Databehandleren at:  
 

(i) samtlige lagringsmedier, der indeholder personoplysninger omfattet af denne Aftale, kan 
slettes eller destrueres, herunder hos eventuelle underdatabehandlere, 

(ii) have kendskab til, hvor de af Aftalen omfattede personoplysninger befinder sig hos 
Databehandleren og/eller eventuelle underdatabehandlere,  

(iii) samtlige kopier af personoplysninger reelt bliver slettet hos Databehandleren og/eller 
eventuelle underdatabehandlere, hvis dette påkræves i henhold til punkt 8.1 ovenfor,  



 

 

 

(iv) Databehandleren ved anmodning fra den Dataansvarlige skriftligt erklærer, når 
personoplysninger omfattet af Aftalen er blevet slettet, herunder beskriver den anvendte 
sletningsmetode, og  

(v) den Dataansvarlige får mulighed for at kontrollere, at samtlige personoplysninger omfattet 
af Aftalen er blevet slettet hos Databehandleren og/eller dennes eventuelle 
underdatabehandlere. 

 
8.5 Uanset ovenstående må sletning ikke ske, før Databehandleren har oplyst den Dataansvarlige 

om den påtænkte fremgangsmåde for sletning og indhentet bekræftelse fra den Dataansvarlige 
på, at sletning skal gennemføres ved den påtænkte fremgangsmåde. Såfremt den Dataansvarlige 
ikke finder den påtænkte sletningsmetode tilstrækkeligt effektiv, meddeler den Dataansvarlige 
Databehandleren hvilken metode, der anses for tilstrækkeligt effektiv. 

 
 
9. Opsigelse 
9.1 Denne Aftale skal anses for en integreret del af den aftale om varetagelsen af den i bilag 1 

beskrevne opgave, der er indgået mellem parterne (den kommercielle aftale). Når den 
kommercielle aftale ophører, hvad enten dette sker ved opsigelse eller ophævelse, ophører 
nærværende Aftale samtidig hermed. 

 
9.2 Såfremt en af parterne gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale, kan den 

anden part – uden varsel og på et vilkårligt tidspunkt – ophæve den kommercielle aftale, 
hvorved også denne Aftale ophæves, jf. punkt 9.1 ovenfor.  

 
9.3 Uanset punkt 9.1 – 9.2 kan Aftalen ikke ophøre før den i punkt 8 beskrevne dokumentation for 

sletning er modtaget og accepteret af den Dataansvarlige, med mindre den Dataansvarlige 
konkret accepterer andet. 

 
 
10. Diverse 
10.1 Nærværende Aftale kan uden varsel kræves ændret af den Dataansvarlige som følge af ændrede 

krav til datasikkerhed, myndighedskrav eller lignende, herunder i forbindelse med ændringer i 
den persondataretlige regulering mv.  

 
10.2 Denne Aftale foreligger i to underskrevne eksemplarer, hvoraf det ene opbevares hos den 

Dataansvarlige og det andet hos Databehandleren. 
 
 
 
  
____________________________________ 
For den Dataansvarlige 
By, dato   
Navn 
 
________________________________________ 
For Databehandleren 
Hellebæk, den 07.11.17 
Tine Mørch Hansen 
  
 


