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1. Avtalens formål

Denne avtalen fastsetter de rettigheter og plikter som er gjeldende når Databehandler foretar 
behandling av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. 

Avtalen er utformet som følge av partenes etterlevelse av artikkel 28, pkt. 3 i Europaparlamentets – 
Rådsforordning (EU)2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med 
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt en oppheving av 
direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), i det følgende omtalt som 
«personopplysningsloven».

Begreper og definisjoner benyttet i databehandleravtalen skal forstås på samme måte som i 
personopplysningsloven.

Databehandlerens behandling av personopplysninger skjer som følge av oppfyllelse av partenes 
hovedavtale. Databehandleravtalen og hovedavtalen er innbyrdes avhengige, og kan ikke sies opp 
særskilt. Databehandleravtalen kan dog, uten å si opp hovedavtalen, erstattes av en annen gyldig 
databehandleravtale. Denne databehandleravtalen har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende 
bestemmelser i andre avtaler mellom partene, herunder hovedavtalen.

Til denne databehandleravtalen tilhører det fire bilag. Bilagene fungerer som en integrert del av 
databehandleravtalen.

 Bilag A inneholder nærmere opplysninger om behandlingen, herunder behandlingens formål og 
karakter, typen av personopplysninger, kategoriene av registrerte personopplysninger, samt varighet av 
behandlingen.

 Bilag B inneholder den behandlingsansvarliges betingelser for databehandlerens bruk av 
underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere som den 
behandlingsansvarlige har godkjent.

 Bilag C kan inneholde en nærmere instruks om hvilken behandling databehandleren skal foreta på 
vegne av den behandlingsansvarlige, hvilke sikringstiltak som minimum skal implementeres, samt 
hvordan det føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere. Dersom ingen 
konkrete krav er angitt i Bilag C benyttes Databehandlerens til enhver tid gjeldende standard rutiner.

 Bilag D inneholder partenes eventuelle regulering av forhold som ikke ellers fremgår av 
databehandleravtalen eller hovedavtalen.

Databehandleravtalen med tilhørende bilag skal oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, av begge 
parter.

Denne databehandleravtalen frigjør ikke Databehandler for forpliktelser som etter 
personopplysningsloven eller enhver annen lovgivning er pålagt Databehandler.

2. Den behandlingsansvarliges plikter og rettigheter

Behandlingsansvarlig er overfor omverdenen, herunder den registrerte, i utgangspunktet ansvarlig 
for at behandling av personopplysninger skjer innenfor rammene av personopplysningsloven. 
Behandlingsansvarlig har derfor både rettighetene og forpliktelsene til å treffe beslutninger om til 
hvilke formål og med hvilke hjelpemidler data skal behandles. Behandlingsansvarlig er blant annet 
ansvarlig for at det foreligger hjemmel til den behandling som Databehandleren instrueres i å utføre.
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3. Databehandlers plikter

Databehandleren skal bare behandle personopplysningene på dokumenterte instrukser fra 
Behandlingsansvarlig, herunder med hensyn til overføring av personopplysninger til en tredjestat 
eller en internasjonal organisasjon, med mindre det kreves i henhold til unionsretten eller 
medlemsstatenes nasjonale rett som Databehandler er underlagt, i så fall skal Databehandler 
underrette Behandlingsansvarlig om nevnte rettslige krav før behandlingen, med mindre denne rett 
av hensyn til viktige samfunnsinteresser forbyr slik en underretning, jf. Artikkel 28, pkt. 3.a. 

Databehandleren skal til enhver tid kunne dokumentere slike instrukser. Databehandler skal ikke 
behandle personopplysninger den får tilgang til på annen måte enn det som er nødvendig for å 
utføre de oppdrag som Databehandler har for Behandlingsansvarlig.

Er Databehandleren av den oppfatning at en instruks fra Behandlingsansvarlig er i strid med 
personopplysningsloven eller bestemmelser om vern av personopplysninger i unionsretten eller 
medlemsstatenes nasjonale rett, skal Databehandler umiddelbart underrette Behandlingsansvarlig 
om dennes oppfatning.

4. Konfidensialitet

Databehandleren skal sikre at kun autoriserte personer har tilgang til å behandle personopplysninger 
på vegne av Behandlingsansvarlig. Dersom autorisasjonen utløper eller fratas, skal tilgangen til 
personopplysninger straks stenges ned. Autorisasjon for tilgang til personopplysninger skal kun 
gjøres for de personer det er nødvendig for å oppfylle Databehandlerens forpliktelser til 
Behandlingsansvarlig.

Databehandler har taushetsplikt om personopplysninger som vedkommende får tilgang til som en 
følge av hovedavtalen og behandling av personopplysninger. Alle som behandler personopplysninger 
på vegne av Databehandler, skal ha forpliktet seg til å behandle personopplysningene fortrolig eller 
være underlagt en egnet lovfestet taushetsplikt. Databehandler skal etter anmodning fra 
Behandlingsansvarlig kunne bevise at de relevante medarbeidere er underlagt ovennevnte 
taushetsplikt.

5. Personopplysningssikkerhet

Databehandler skal iverksette alle tiltak som kreves i henhold til personopplysningslovens artikkel 32, 
hvor det blant annet fremgår at det med hensyn til den tekniske utviklingen, 
gjennomføringskostnadene og behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, 
samt risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og 
friheter, skal gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå 
som er egnet i forhold til risikoen.

Forpliktelsene ovenfor innebærer at databehandleren skal foreta en risikovurdering, og deretter 
gjennomføre tiltak for å imøtekomme identifiserte risikoer, herunder blant annet, alt etter hva som 
er relevant,

a. Pseudonymisering og kryptering av personopplysninger,
b. Evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene 

og -tjenestene,
c. Evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det 

oppstår en fysisk eller teknisk hendelse,
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d. En prosess for regelmessig testing, analyse og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og 
organisatoriske sikkerhetstiltak er.

Databehandleren skal med tanke på punktene overfor, som et minimum iverksette det 
sikkerhetsnivået og de tiltak som er spesifisert i denne avtalens bilag C.

Partenes eventuelle avtale om godtgjørelse i forbindelse med Behandlingsansvarlig og 
Databehandlers etterfølgelse av krav til etablering av ytterligere sikkerhetstiltak, vil fremgå av 
partenes hovedavtale eller av denne avtales bilag D.

6. Bruk av underdatabehandlere

Databehandleren skal oppfylle betingelsene angitt i personvernlovens artikkel 28, pkt. 2 og 4, om 
bruk av annen Databehandler (Underdatabehandler). Databehandler skal ikke ta i bruk 
underdatabehandler for å oppfylle Databehandleravtalen uten at det på forhånd er innhentet særlig 
eller generell skriftlig tillatelse til dette fra Behandlingsansvarlig. Dersom det er innhentet en generell 
skriftlig tillatelse, skal Databehandler underrette Behandlingsansvarlig om eventuelle planer om å 
benytte andre databehandlere eller skifte ut databehandlere, og dermed gi Behandlingsansvarlig 
muligheten til å motsette seg slike endringer.

Behandlingsansvarliges nærmere betingelser for Databehandlers bruk av eventuelle 
underdatabehandlere fremgår av denne avtalens bilag B. Behandlingsansvarliges eventuelle 
godkjennelser av spesifikke underdatabehandlere er oppført i denne avtalens bilag B.

Når Databehandler har Behandlingsansvarliges godkjennelse til å ta i bruk en underdatabehandler for 
å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av Behandlingsansvarlige, skal nevnte andre 
databehandler pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er 
fastsatt i hovedavtalen eller i et annet rettslig dokument mellom Behandlingsansvarlig og 
Databehandler, ved hjelp av en avtale eller annet rettslig dokument i henhold til unionsretten eller 
medlemsstatenes nasjonale rett, der det særlig gis tilstrekkelige garantier for at det vil bli 
gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne 
forordning. Dersom nevnte andre databehandler ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern 
av personopplysninger skal Databehandler overfor Behandlingsansvarlig ha fullt ansvar for at nevnte 
underdatabehandler oppfyller sine forpliktelser.

Databehandler er således ansvarlig for, gjennom inngåelse av underdatabehandleravtale, å pålegge 
underdatabehandler minst de samme forpliktelser som Databehandler selv er underlagt etter 
personvernloven og denne databehandleravtalen med tilhørende bilag.

Underdatabehandleravtalen og eventuelle senere endringer skal på anmodning fra 
Behandlingsansvarlig sendes i kopi til Behandlingsansvarlig, slik at Behandlingsansvarlig gis mulighet 
til å sikre at det er inngått en gyldig avtale mellom Databehandler og Underdatabehandler. 
Eventuelle kommersielle vilkår som ikke påvirker personvernrettslige innholdet i 
underdatabehandleravtalen, skal ikke sendes til Behandlingsansvarlig.

Databehandler skal i sin avtale med Underdatabehandler føre opp Behandlingsansvarlig som 
bemyndiget tredjepart i tilfelle Databehandlers konkurs, slik at Behandlingsansvarlig kan tre inn i 
Databehandlers rettigheter og gjøre de gjeldende overfor Underdatabehandler, for eksempel slik at 
Behandlingsansvarlig kan instruere Underdatabehandler om å foreta sletting eller tilbakelevering av 
personopplysninger.
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7. Overføring av personopplysninger ti l  tredjestater eller internasjonale organisasjoner

Databehandler må kun behandle personopplysninger på dokumenterte instrukser fra 
Behandlingsansvarlig, herunder med hensyn til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett 
som Databehandler er underlagt; i så fall skal Databehandler underrette Behandlingsansvarlig om 
nevnte rettslige krav før behandlingen, med mindre denne rett av hensyn til viktige 
samfunnsinteresser forbyr slik en underretning, jf. Art. 28, pkt. 3.a. Uten Behandlingsansvarliges 
instruks eller godkjennelse kan Databehandler, innenfor rammene av databehandleravtalen, ikke;

 Gi personopplysninger videre til en behandlingsansvarlig i et tredjeland eller i en internasjonal 
organisasjon,

 Overlate behandlingen av personopplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland,
 Behandle personopplysninger i en av Databehandlers avdelinger som er plassert i et tredjeland.

Behandlingsansvarliges eventuelle instruks eller godkjennelse av at det foretas overføring av 
personopplysninger til et tredjeland, vil fremgå av denne avtalens bilag C.

8. Bistand til  behandlingsansvarlig

Databehandler skal idet det tas hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig, bistå, ved 
hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, den Behandlingsansvarlige med å oppfylle 
vedkommendes plikt til å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblikk på å utøve 
sine rettigheter fastsatt i kapittel III.

Dette innebærer at Databehandler så langt det er mulig, skal bistå Behandlingsansvarlig i å overholde

a. Opplysningsplikten ved innsamling av personopplysninger hos den registrerte
b. Opplysningsplikten dersom personopplysninger ikke er samlet inn fra den registrerte
c. Den registrertes rett til innsyn
d. Rett til korrigering
e. Rett til sletting («rett til å bli glemt»)
f. Rett til begrensning av behandling
g. Underretningsplikt i forbindelse med korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning 

av behandling
h. Rett til dataportabilitet
i. Innsigelsesrett
j. Rett til å gjøre innsigelser mot automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

Databehandler skal bistå Behandlingsansvarlig i å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til 
artikkel 32-36, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for 
Databehandler, jf. art. 28, pkt. 3.f.

Dette innebærer at Databehandler, idet det tas hensyns til behandlingens karakter, skal bistå 
Behandlingsansvarlig med å sikre overholdelse av:

a. Forpliktelsen til å gjennomføre passende tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå 
som er egnet i forhold til risikoen forbundet med behandlingen.

b. Forpliktelsen til å melde brudd på personopplysningssikkerheten til tilsynsmyndighet (Datatilsynet) uten 
ugrunnet opphold og når det er mulig, senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, med mindre det 
er lite trolig at bruddet vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter.
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c. Forpliktelsen til, uten unødig forsinkelse, å underrette den/de registrerte om brudd på 
personopplysningssikkerheten, dersom det er sannsynlig at bruddet vil medføre en høy risiko for fysiske 
personers rettigheter og friheter.

d. Forpliktelsen til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser, dersom en type behandling vil 
medføre høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter.

e. Forpliktelsen til å rådføre seg med tilsynsmyndighet (Datatilsynet) før behandlingen, dersom en 
vurdering av personvernkonsekvenser tilsier at behandlingen vil medføre høy risiko dersom 
Behandlingsansvarlig ikke treffer tiltak for å redusere risikoen.

Partenes eventuelle avtale om godtgjørelse eller lignende i forbindelse med Databehandlers bistand 
til Behandlingsansvarlig vil fremgå av hovedavtalen eller denne avtales bilag D.

9. Varsling om brudd på personopplysningssikkerheten

Etter å ha fått kjennskap til et brudd på personopplysningssikkerheten skal Databehandler uten 
ugrunnet opphold underrette Behandlingsansvarlig.

Databehandlers varsling til Behandlingsansvarlig skal om mulig skje innen 48 timer etter bruddet, slik 
at Behandlingsansvarlig har mulighet til å etterleve sin forpliktelse til å melde bruddet til 
tilsynsmyndighet innenfor 72 timer.

Databehandler skal bistå Behandlingsansvarlig i å varsle tilsynsmyndighet, idet det tas hensyn til 
behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for Databehandler. Det kan bety at 
Databehandler skal være behjelpelig med å skaffe til veie de nedenstående opplysninger som etter 
personvernlovens artikkel 33, pkt. 3, skal fremgå av Behandlingsansvarliges melding til 
tilsynsmyndigheten:

a. Beskrive arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig, kategoriene av 
og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig antall 
personopplysninger som er berørt.

b. Sannsynlige konsekvenser av bruddet på personopplysningssikkerheten.
c. De tiltak som er truffet, eller Databehandler foreslår å treffe, for å håndtere bruddet på 

personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å motvirke eventuelle 
skadevirkninger som følge av bruddet.

10. Sletting og tilbakelevering av personopplysninger

Ved opphør av tjenestene knyttet til behandling av personopplysninger, plikter Databehandler, etter 
Behandlingsansvarliges valg, å slette eller tilbakelevere alle personopplysninger til 
Behandlingsansvarlig, med mindre unionsretten eller medlemsstatens nasjonale rett krever at 
personopplysninger lagres.

11. Tilsyn og revisjon

Databehandler skal gjøre all informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene fastsatt i 
artikkel 28 og i denne avtalen er overholdt, tilgjengelig for Behandlingsansvarlig eller annen inspektør 
på fullmakt fra Behandlingsansvarlig, samt muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, 
som gjennomføres av Behandlingsansvarlig eller annen inspektør etter fullmakt fra 
Behandlingsansvarlig.

Prosedyre for Behandlingsansvarliges tilsyns med Databehandler fremgår av denne avtales bilag C.
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Behandlingsansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere skjer i utgangspunktet gjennom 
Databehandler. Prosedyre for Behandlingsansvarliges tilsyns med underdatabehandlere fremgår av 
denne avtales bilag C.

Databehandler er forpliktet til å gi tilgang til myndigheter som etter den til enhver tids gjeldende 
lovgivning skal ha tilgang til Behandlingsansvarliges og Databehandlers fasiliteter mot gyldig 
legitimasjon. Dette gjelder også representanter som opptrer på vegne av myndigheter.

12. Partenes avtaler om andre forhold

En eventuell særlig regulering av konsekvensene av partenes mislighold av denne avtalen, vil fremgå 
av partenes hovedavtale eller denne avtales bilag D.

En eventuell regulering av andre forhold mellom partene vil fremgå av partenes hovedavtale eller 
denne avtales bilag D.

13. Kontaktperson hos Databehandler

Kontaktperson hos Databehandler for forhold knyttet til Databehandleravtalen er følgende:

På vegne av Databehandler
Navn Bård Lyche
Stilling Sikkerhetssjef

14. Ikrafttreden og opphør

Denne avtalen trer i kraft ved begge parters underskrift. Avtalen kan av begge parter kreves 
reforhandlet, dersom lovendringer eller uhensiktsmessigheter i avtalen gir anledning til dette.

Partenes eventuelle avtale om godtgjørelse, betingelser eller lignende i forbindelse med endringer i 
denne avtalen, skal fremgå av partenes hovedavtale eller denne avtales bilag D.

Oppsigelse av databehandleravtalen kan skje i henhold til de oppsigelsesvilkår, inkludert 
oppsigelsesvarsel, som fremgår av hovedavtalen.

Databehandleravtalen er gjeldende så lenge behandlingen består. Uansett hovedavtalens og/eller 
databehandleravtalens oppsigelse, vil databehandleravtalen forbli gjeldende frem til behandlingens 
opphør og opplysningene blir slettet hos Databehandler og eventuelle underdatabehandlere.
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Denne avtale er utarbeidet i 2 – to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Sted Sted Rygge

Dato Dato 22.05.18

___________________________________________
Behandlingsansvarlig

___________________________________________
Databehandler
Bård Lyche 
Sikkerhetssjef i Braathe Gruppen AS
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Bilag A Opplysninger om behandlingen
A.1 Formålet med Databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av 
Behandlingsansvarlig

Databehandler drifter hele eller vesentlige deler av IT infrastrukturen til Behandlingsansvarlig. I 
systemene som driftes ligger det også personopplysninger.

A.2 Behandlingens art

Ordinær IT drift

A.3 Type personopplysninger som behandles

Eksempler på personopplysninger som behandles kan være navn, adresse, telefonnummer, e-
postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer) 
og søkelogger for nettbruk.

I enkelte tilfeller behandles også sensitive personopplysninger. Dette kan være opplysninger om 
rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har 
vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller 
medlemskap i fagforeninger.

A.4 Kategorier av registrerte

I de tilfelle sensitive data (ref: https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/) 
lagres på Databehandlers systemer må Behandlingsansvarlig informere Databehandler om hvilke 
systemer og data dette gjelder slik at disse opplysningene kan behandles spesielt. Alle kundedata 
som ikke er kategorisert som Sensitive av Behandlingsansvarlig vil bli behandlet som Konfidensielle. 

A.5 Varighet av behandlingen

Behandlingen varer så lenge avtaleforholdet mellom Partene består.

Bilag B Betingelse for Databehandlers bruk av underdatabehandler og liste over godkjente 
underdatabehandlere
B.1 Betingelser for Databehandlers bruk av underdatabehandlere

Alle underdatabehandlere skal eksplisitt godkjennes av Behandlingsansvarlig før de får tilgang til 
systemer eller data.

B.2 Godkjente underdatabehandlere

Det benyttes for tiden ingen underdatabehandlere.

Bilag C Instruks for særskilt behandling av personopplysninger
C.1 Behandlingens instruks

Ingen særskilte krav avtalt. Databehandlerens til enhver tid gjeldende standard rutiner som ivaretar 
kravene i gjeldende regelverk, ISO27001 standarden og GDPR benyttes.

C.2 Behandlingssikkerhet

https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/
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Ingen særskilte krav avtalt. Databehandlerens til enhver tid gjeldende standard rutiner som ivaretar 
kravene i gjeldende regelverk, ISO27001 standarden og GDPR benyttes.

C.3 Rutine for oppbevaring og sletting

Ingen særskilte krav avtalt. Databehandlerens til enhver tid gjeldende standard rutiner som ivaretar 
kravene i gjeldende regelverk, ISO27001 standarden og GDPR benyttes.

C.4 Lokasjon for behandling

Databehandling foregår som hovedregel i Leverandørens norske datasentre. I de tilfeller 
databehandling foregår utenfor Norge er dette eksplisitt opplyst om og godkjent av 
Behandlingsansvarlig.

C.5 Instruks eller godkjennelse av overføring av personopplysninger ti l  tredjeland

Databehandling foregår som hovedregel i Leverandørens norske datasentre. I de tilfeller 
databehandling foregår utenfor Norge er dette eksplisitt opplyst om og godkjent av 
Behandlingsansvarlig.

C.6 Nærmere prosedyrer for Behandlingsansvarliges ti lsyn med behandling som foregår 
hos Databehandler

Ingen særskilte krav avtalt. Databehandlerens til enhver tid gjeldende standard rutiner som ivaretar 
kravene i gjeldende regelverk, ISO27001 standarden og GDPR benyttes.

C.7 Nærmere prosedyrer for ti lsyn med behandling hos eventuelle 
underdatabehandlere

Det benyttes for tiden ingen underdatabehandlere.

Bilag D Partenes regulering av andre formål
Ingen spesielle forhold avtalt.


