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1. Baggrund, formål og omfang 
a. Som led i den Dataansvarliges (Albjergs kunde) indgåelse af aftale om finansielle 

ydelser, som beskrevet i en samarbejdsaftale, foretager Databehandler (Albjerg) 
behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for. 

b. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når 
Databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den 
Dataansvarlige. 

c. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af den 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
(Persondataforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en 
databehandleraftale. 

d. Det er et krav i Persondataforordningen, at der mellem den Dataansvarlige og 
Databehandleren indgås en skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages; 
en såkaldt ”Databehandleraftale”. 

2. Personoplysninger omfattet af aftalen 
a. Denne aftale omfatter alle personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med 

opfyldelse af samarbejdsaftale med parterne. 
3. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder 

a. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som 
udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor 
rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

b. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe 
beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages 
behandling. 

c. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den 
behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.  

4. Databehandleren handler efter instruks 
a. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks 

fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlems-
staternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter 
databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, 
medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til 
vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. 

b. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter 
databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller 
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale 
ret.  

5. Fortrolighed 
a. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har 

adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. 
Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen 
fratages eller udløber.    

b. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til 
personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor 
den dataansvarlige.  

c. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle 
personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed 
eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.  

d. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de 
relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt. 

6. Behandlingssikkerhed  
a. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til 

databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under 
hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den 
pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene 
af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og friheds-
rettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstalt-
ninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici. 

b. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en 
risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå 
identificerede risici.   

7. Anvendelse af underdatabehandlere 
a. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelses-

forordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler 
(underdatabehandler). 

b. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (under-
databehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik 
eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.  

c. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den 
dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller 
erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for 
at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.  

d. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er 
anført i databehandleraftalen.

 
e. Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en under-

databehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de 
forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne 
og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.   

8. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer 
a. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks 

fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, 
videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller 
medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald 
underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden 
behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af 
hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. 

9. Bistand til den dataansvarlige 
a. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt 

muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare 
anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i 
databeskyttelsesforordningens kapitel 3.     

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden 
a. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at 

være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos 
databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.   

11. Sletning og tilbagelevering af oplysninger 
a. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, 

efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til 
den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller 
national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. 

12. Tilsyn og revision 
a. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise data-

behandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne 
aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til 
revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en 
anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.   

13. Ikrafttræden og ophør 
a. Databehandleraftaler træder i kraft ved begge parters underskrift heraf. 
b. Aftaler kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller 

uhensigtsmæssigheder i aftaler giver anledning hertil. 
c. Parternes eventuelle reguleringer/aftaler om vederlæggelse, betingelser eller 

lignende i forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes 
”aftalebrev”.    

 

 


