
PRINCIPPER FOR HÂNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Den dataansvarlige har ansvaret for korrekt håndtering af personoplysninger og

dokumentation herfor.

I forhold til behandling af personoplysninger gælder følgende

Behandling af personoplysnin-

ger:

SMVdðnmõrk

Den registrerede

I

Personoplysningerne kan kun be-

handles, hvis der er en behand-
lingsregel. Behandlingsreglerne ne-

denfor er de mest sædvanlige.

I

Skal være:
- lovlige
- rimelige
- Eennemsigtige

Der skal \rære et formål:
- udtrykkeligt angivet
- legitimt

Dataminering:

- tilstrækkelige
- relevante
- nødvendige

Alm. personoplysninEer (art. 6
og aft 7):

- samtykke
- kontrakt
- legitim interesse (atuej-

ningsregel)

Rigtighed:

- korrekte
- ajouførte Særlige kategorier (art. 9):

- udtrykkeligtsamtykke
- offentliggjort af den regi-

strerede

- retskrav
Opbeva ringsbeg rænsning :

- ikke muligt at identifi-

cere i et længere tids-
rum end nødvend¡gt

Integritet og fortrolighed :

- IT sikkerhedsprincip
straffedomme

lovovertrædelse

Art. 10:

- det nUe Håndværksråd



PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSATTE

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for satte i

( he refter ")

Som følge af din ansættelse i Selskabet accepterer du den

, CVR-nr

t olitik.

Oversigt:

1.

2.

2.7

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.

Genn

di

Disse
-orar vr

Generelt
Personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

Hvor længe opbevarer vi perso er?
Hvad bruger vi personoplysninge
Hvordan beskytter vi di ono ninger?
Retten til adgang til n r nger
Retten til berigtig af ersonoplysninger
Retten til sletn pe noplysn inger
Kan vi ænd ling af personoplysninger?
Ko nta kt

1

forhold i Selskabet indsamles der personoplysninger om

slinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som
Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel-

seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværen-
de persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan
oplysníngerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysnin-
gerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrø-
rende de indsamlede oplysninger.

SMVdðnmark
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2. Personoplysninger

2.7 Hvad er personoplysninger?

Selskabet behandler dine personlige oplysninger iforbindelse med ansøgnings-
processen og når du ansættes, ligesom der løbende indsamles personoplysnin-
ger som led iansættelsesforholdet. Det er primært oplysninger som navn,
adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, fødselsdato, ansøgning
og CV, advarsler, men det kan også være oplysninger fra egen I iforbin-
delse med sygefravær. Sådanne helbredsoplysninger anses som lso per-
sonoplysninger, og der stilles derfor større krav sikkerhedsni a-
ring af sådanne oplysninger.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindel m ættelsesfor-
hold, vil blive opbevaret idin personalemappe ( ronisk)e

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoply

Opbevaring af personoplysninger afhæn
hold hos Selskabet består.

Under det løbende ansættels
let om dig i din personale

ikke længere har relev

2.3 Hvad b

De perso

cessen og r det

vor ænge dit ansættelsesfor-

?

res de oplysninger, vi har indsam-
e il dog løbende slette de oplysninger/ som

NS lsesfo rh old

onoplysninger til?

indsamler om dig iforbindelse med ansøgningspro-
nde ansættelsesforhold, bruges først og fremmest til

almin dministration og dermed også tit opfyldelse af den kon-
t d rt med Selskabet

Oplysn e kan i nødvendigt omfang blive videregivet til tredjepart, herun-
der bla t andet til de relevante offentlíge myndigheder samt lønudbyder,
su ndhedsforsikri ng, pensionssystem mv

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis
tillader videregivelse af generelle personoplysninger,

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig
for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, der ud-

SMVdanmark
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springer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst, medmindre hensynet
til dig går forud herfor.

2.3.7 Efter ophør af ansættelsesforhold

Ved ophøret af dit ansættelsesforhold, vil vi tage stilling til, om alle dine oplys-
ningerne skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slet-
tet uden unødigt ophold og senest 5 år efter endt ansættelse. Efter opbeva-
ringsperioden på 5 år vil din samlede personalemappe blive slettet, dmindre
lovgivningen undtagelsesvis giver grundlag for en længere opbev ng

Din e-mail fra arbejdet vil blive opbevaret i 12 måneder, s kan vide-
resende eventuelle arbejdsrelaterede e-mails til dine kol

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine perso lysni r opbevares sikkert
og fortroligt. Vi gemmer de personlig eo p lysn i du afgiver, ivores IT-
system med begrænset adgang, som ku

troet dertil.
es af medarbejdere særligt be-

Vores sikkerhedsfora nstaltni løbende for at afgøre, om be-
handlingen af dine person ntn håndteres forsvarligt og under hensynta-
gen til dine rettigheder

2.5 Retten ti ine personoplysninger

Du har ret
de dig selv

bets bekræftelse på, om personoplysninger vedrøren-
igivet fald adgang til personoplysningerne

ti be get til at anmode om og modtage personoplysninger om dig
se m ar afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden beretti-

indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.get til

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selska-
bet uden unødig forsinkelse.

SMVdðnmark
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2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden

unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at op-

bevare, herunder behandle, dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabets behandling af dine oplysninger fortsat
er nødvendig ihenhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine
personoplysni nger slettes.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærvæ g njer for
behandling af personoplysninger.
"sidst opdateret" nederst på siden

nødvendigt revideret en gang årlig

Ændres retnin
. Disse retning

gsl e datoen for
bt lueret og om

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninge registreret om dig hos Sel-

skabet, skal du rette henvend opa e-

mail

Er der reg istreret for elle har du andre indsigelser, skal du rette
henvendelse samme ha ulighed for at få indsigt i, hvilke informati-
oner der er regi rg.

Hvis du øn r Selskabets behandling af dine personoplysninger,

kan dette s

D ls

ade ,5
1 300 havn K

19 32 00Telefon 3

E-mail : dt@datatilsynet.dk

SMVdênmðrk
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Med venlig hilsen

Selska bet

Senest revideret

Næste revision: Senest

SMVdanmärk
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OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i

opfyldelse af aftale hos

(herefter "Selskabet").
, CVR-nr

Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du n

Oversigt

med

politik

1.

2.

2.t
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.

Generelt
Pe rso nop lys n ing e r

Hvad er personoplysni

Hvor længe opbevarer
nger?

Hvad bruger vi perso o

Hvordan beskytter tne

Retten til adga d

Retten til
Retten ti
Kan vi
Ko a

nop ninger?

noplysn inger?
noplysninger

eaf e personop lysn inger
f dine personoplysninger

lingen af personoplysninger?

1

G n di le med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse re ingslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som

får virkning i Danmark fra 25. maj 20t8, samt den nye danske databeskyttel-
seslov, der supplerer reglerne idatabeskyttelsesforordningen og den nuværen-
de persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan

oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysnin-
gerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrø-
rende de indsamlede oplysninger.

SMVdanmðrk
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2 Pensonoplysn inger

2.7 Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale
med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer,
telefon- og mobiltelefonnummer, e-ma¡l mv. Oplysninger vedrørende aktie- og

eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er
derfor ikke omfatte af persondataforordnrngen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig sorn kun-
de samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler iforbindelse med opfyldelsen af afta-
len, vil blive opbevaret ivores IT-system ogleller iet fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysni nger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Sel-

skabet består.

Når du køber en servlce hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger
som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydel-
sesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udlØbet.

Under det løbende aftafefqrhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet pã

dig i vores IT-s)rstem, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive op-
bevaret hos Selskabet i en periode på S år fra udgangen af det regnskabsår,
materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2OI7 og

regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at
opbevare óplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysnin-
gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil
alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig iforbindelse med opfyldelse af vo-
res aftale, bruges førsl og fremmest til almindelig kundeadministration, herun-
der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og

fremsendelse af faktu ra.

SMVdanmðrk
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Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid-
lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar-
bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig
for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmin-
dre hensynet til dig går forud herfor. IDet kan f.eks., være iforbindelse med

reparation af køkken i en boligforening eller lignende situationerl.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagèlsesvis
tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt idine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om

personoplysninger vedrØrende dig selv behandlep óg i gívet fald adgang til per-

so noplysn i ng erne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og rnodtage personoplysninger om dig

selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabifitet). Du er desuden beretti-
get til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigLtige

bet uden unødig fsrsinkelse
personoplysninger om dig selv berigtiget af Selska-

2.6 Retten trl sletning af dine personoplysninger

Du har !'et til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden

unØdig folsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse iat op-

bevarc dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet ihenhold til gældende lovgivning er

forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personop-

lysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

lfølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert
og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, iSelskabets IT-
syste m .

SMVdðnmðrk
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Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til
dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for
behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for
"sidst opdateret" nederst på siden

nødvendigt revideret en gang årlig
Disse retningslinjer bliver evalu togom

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er IS ig hos Sel-

Er der reg istreret forkerte data, eller du and ndsigelser, skal du rette
henvendelse samme sted. Du har mulig
oner der er registreret om dig.

-ora n dsigt i, hvilke informati-

skabet, skal du rette henvendelse til
mail:

opa e-

andling af dine personoplysningerHvis du ønsker at klage
kan dette ske til Datatils

over

Datatilsynet
Borgergade 28, 5

1300 Københa

Telefon: 33 9

E-mail: dt@ lsy k

M lis n

Selskabet

Senest revideret:
Næste revision: Senest

SMVdanmark
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OPLYSNINGER OM PER.SONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i tn med

opfyldelse af aftale hos

( herefter "Selska bet").
CVR-nr

Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du n

Oversigt:

spolitik

1.

2.

2.t
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
3.

Generelt
Personoplysn inger
Hvad er personoplysn

Hvor længe opbevare
inger?

Hvad bruger vi pe o

Hvordan beskytter tne

Retten til adga

Retten til
Retten ti
Kan vi

Ko ta

noplysn inger?
noplys n inger

eaf e personop lysninger
f dine personoplysninger

lingen af personoplysninger?

rV nop n i nger?

1

G n di le med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse ingslinjer er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som

får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel-
seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværen-

de persondatalov (samlet "gældende lovgivning").

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan

oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysnin-
gerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrø-
rende de indsamlede oplysninger.

SMVdanmðrk
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2 Personoplysn inger

2.7 Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale
med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer,
telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og

eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er
derfor ikke omfatte af persondataforordnrngen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kun-
de samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler iforbindelse med opfyldelsen af afta-
len, vil blive opbevaret ivores IT-system ogleller iet fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysn¡nger afhænger af, hvor længe din aftale med Sel-
skabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger
som dokumentation, indtil sérvicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydel-
sesfrist er udløbet, og fristen for betaliirger er udløbet.

Under det lØbende aftalefgrhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på

dig i vores IT-s;estem, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive op-
bevaret hos Sefskabet i en periode på S år fra udgangen af det regnskabsår,
materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 20t7 og

refnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at
opbevare qplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysnin-
gerne ikké længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil
alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig iforbindelse med opfyldelse af vo-
res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun-
der eksempelvis til oplyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og

fremsendelse af faktu ra.

SMVdanmark
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Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid-
lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar-

bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig
for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim ¡nteresse, medmin-

dre hensynet til dig går forud herfor. [Det kan f.eks., være íforbindelse med

reparation af køkken ien boligforening eller lignende situationerl.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis
tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten tíl indsigt idine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om

personoplysninger vedrørende dig selv behandles og igivet fald adgang til per-

so no plysn ing e rne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og rnodtage personoplysninger om dig

selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabifitet). Du er desuden beretti-
get til at gøre indsigelse mod beha'ndling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigel¡e af dlne personoplysninger

Du har ret til at få uriEtige personpþlysninger om dig selv berigtiget af Selska-

bet uden unødig forsinkelse

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden

unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse iat op-

beVare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet ihenhold til gældende lovgivning er

forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personop-

lysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert
og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-
syste m .

SMVdanmsrk
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Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores

behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til
dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for
behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er
skabet, skal du rette henvendelse til
mail:

3 9

"sidst opdateret" nederst på siden.
nødvendigt revideret en gang årlig.

Disse retningslinjer bliver evalu og om

ig hos Sel-
opa e-

Er der registreret forkerte data, eller h r du a ndsigelser, skal du rette
henvendelse samme sted. Du har mulig
oner der er registreret om dig.

tfå ndsigt i, hvilke informati-

Hvis du ønsker at klag e over ndling af dine personoplysninger

kan dette ske tíl Datatilsy

Datatilsynet
Borgergade 28, 5

1300 Københa

Telefon: 3

E-mail: dt

M lis en

Se ls ka bet:

Senest revideret:
Næste revision: Senest

ilsy k
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DATABEHANDLER.AFTALE

Indgået mellem

og

IAd resse ]
( "Selska be
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1 Generelt

1.1 Aftalen vedrører Databehandlerens forpligtelse til at efterleve de sik-
kerhedskrav, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, samt nationale persondataretlige

reg ler ("Persondatalovgivni ngen ").

L.2 Databehandleren skal behandle personoplysningerioverensstemmelse
med god databehandlingsskik, jf. de til enhver

forskrifter for beha nd I i n g af personoplysni nger.
tid gældend gler og

2, Formål

2.L Formål med behandlingerne er:

3 Selskabets rettighede ser

3.1 Selskabet er data ar r de personoplysninger, som Selskabet

¡nstruerer Data n at behandle. Selskabet har ansvaret
for, at de ysn I som Selskabet instruerer Databehandle-

handles af Databehandleren, herunder atren om b ,m be

beha n gen er vendig og saglig i forhold til Selskabets opgaveva-

retag

3.2 de rettigheder og forpligtelser, som er givet en dataan-

edfør af Persondatalovgivningen, jf. Aftalens pkt. 1.1

3.3 bet er forpligtet til at orientere Databehandleren i tilfælde af

lskabets eventuelle skærpede it-sikkerhedsregler og ændringer heri.

4 Data behandlerens forpligtelser

4.t Databehandleren er databehandler for de personoplysninger, som Da-

tabehandleren behandler på vegne af Selskabet, jf. pkt. 6. Databe-

handleren har som databehandler de forpligtelser/ som er pålagt en

databehandler imedfør af Persondatalovgivningen, jf. Aftalens pkt.

1. 1.

SMVdanmðrk
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4.2 Databehandleren behandler alene de overladte personoplysninger efter
instruks fra Selskabet, jf. pkt. 6.

4.3 Databehandleren skal løbende îøre en fortegnelse over behandlingen af
personoplysninger samt en fortegnelse over alle sikkerhedsbrud.

4.4 Databehandleren skal på opfordring fra Selskabet hjælpe med at opfyl-
de Selskabets forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder,
herunder besvarelse af anmodninger om indsigt, udleverin f opl

ninger, rettelse og sletning af oplysninger, begrænsning fbe
samt Selskabets forpligtelser iforhold til underretning
rede ved sikkerhedsbrud.

4.5 Databehandleren skal hjælpe Selskabet me at dennes for-
pligtelser efter Databeskyttelsesforordni n

4.6 Databehandleren garanterer at lev ræk ekspertise, påtlOe-

lighed og ressourcer til at impl entere p ende tekniske og organi-
satoriske foranstaltninger såda be andlerens behandling af
Selskabets personoplysni ero vene i Databeskyttelsesfor-
ordningen og sikrer bes af n registreredes rettigheder

4.7 Databehandleren rpl til at oplyse med præcise adresseangi-
velser, hvor
skal ajourfø

plysninger opbevares. Databehandleren

n rn9 eover for Selskabet ved enhver ændring

ys-

î9,
re-

Dette

en ad

g t i en situation, hvor personoplysninger flyttes fra
edlemsstat til en adresse udenfor EU

4.8 Hv ata be leren er etableret ien anden EU-medlemsstat, skal

eren ligeledes overholde de bestemmelser om sikkerheds-
inger, som er fastsat i lovgivningen i den pågældende med-

le at.

4.9 ed et databrud skal Databehandleren orientere Selskabet senest 12

timer efter, at bruddet er konstateret. Databehandleren skal samtidig
give oplysninger Selskabet de oplysninger, som fremgår af Forordnin-
gens artikel 33.

SMVdðnmôrk
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5 Underdatabehandler

5.1 Ved underdatabehandler forstås en behandler, til hvem Databehandle-

ren har overladt hele eller dele af den behandling, som Databehandle-

ren foretager på vegne af Selskabet.

5.2 Databehandleren må ¡kke uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra

Selskabet a nvende underdatabehandlere.

5.3 Hvis Databehandleren overlader behandlingen af p no i nger,

som Selskabet er dataansvarlig for, til underdatabeha a-

tabehandleren indgå en skriftlig (under)databeh med un-

derdata beha nd leren

5.4 Underdatabehandleraftalen, jf. pkt.5.3 u nderdata be-

handleren de samme databeskyttelses ligte om Databehandle-
ehandleren garan-erd

terer at kunne levere tilstrækkel eksp påtioetigned og ressour-

niske og organisatoriske

overh lse

ren er pålagt efter Aftalen, herund

cer til at kunne implementere de te
foranstaltninger således, at und andlerens behandling oPfYl-

der kravene i Databes sfo ningen og sikrer beskyttelse af

den reg istreredes retti

5.5 Når Databeha n rl r behandlingen af personoplysninger,

som Selska taan rlig for, til underdatabehandlere, har Data-

behandl r Selskabet ansvaret for underdatabehandlernes
s forpligtelser, jf. pkt. 5.3.

5.6 Sel et lenhver tid forlange dokumentation fra Databehandle-

nsen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de

ehandlere, som Databehandleren anvender i forbindelse

me pfyldelsen af sine forpligtelser over for Selskabet.

5.7 kommunikation mellem Selskabet og underdatabehandleren sker via

Data beha nd leren

6 Instruks

6.1 Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af Sel-

skabet sker udelukkende efter dokumenteret instruks.

SMVdðnmark
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6.2

6.2.L Genstanden for behandlingen (hvis lønbehandler):

Typen af personoplysninger Navn,

ba n koplysn in

telefo

il

Kategorier af registrered Medarbejdere

Eksterne konsulenter hos den

dataa nsva rlige

Den dataansvarliges kontaktper-
soner

heden af behandlÍngen F.eks.: Indtil afslutningen af løn-
be ha nd le rafta len

Det er Databehandlerens ansvar at sikre, at eventuelle underdatabe-
handlere, jf. pkt. 5.3, får tilsendt Selskabets instruks, jf. pkt. 6.2.

Databehandleren forpligter sig til omgående at give besked til Selska-
bet, hvis en instruks efter Databehandlerens vurdering er istrid med
Persondatalovgivningen, ¡f. plit. 1.

SMVdðnmark
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7 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

7.t Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske
si kkerhedsfora nstaltni nger mod, at personoplysn I nger:

tilintetgøres, mistes, ændres eller forri nges;

kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, eller
i øvrigt behandles i strid med Persondatalovgivningen, jf. pkt

1.1.

Databehandleren skal iværksaette alle sikkerhedsforanstaftninger, der

kræves for at sikre et passende sikkerhedsniveau..

Databehandleren skal mindst én gang årligt gennemgå sine interne
sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af personop-

lysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstalt-
ninger til stadighed er iagttaget, jf. pkl. 7.L og 7.7.

Databehandleren samt dennes ansatte er underlagt forbud mod at

skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udfø-

relsen af den pågældendes opgaver.

Databehandleren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang

til eller på anden måde varetager behandling af Selskabets personop-

lysninger, om Databehandlérens forpligtelser, herunder bestemmelser-
ne om tavshedspligt og fortrolighed, jf. pkt.9.

Databehandleren er forpligtet til straks at underrette Selskabet om

ethvert si kkerhedsbrud.

Databehandleren må ¡t<¡<e hverken offentligt eller til tredjeparter kom-

muni(ere om sikkerhedsbrud, jf. pkt.7.6, uden forudgående skriftlig
aftale med Selskabet om indholdet af en sådan kommunikation, med-

mindre Databehandleren har en retlig forpligtelse til sådan kommuni-
kation.

I Overførsler til andre lande

8.1 Databehandlerens overførsel af personoplysninger til lande, der ikke er

medlem af EU (tredjelande), f.eks. via en cloudløsning eller en under-

databehandler, skal ske ioverensstemmelse med Selskabets instruks
herfor.

SMVdanmark
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
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8.2

9.1

9

Hvis Selskabets personoplysninger overføres til en EU-medlemsstat, er
det Databehandlerens ansvar, at de til enhver tid gældende bestem-
melser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i

den pågældende medlemsstat, overholdes.

Tavshedspl ¡gt og fortrolighed

Databehandleren er - under og efter Aftalens ophør - pålagt fuld tavs-
hedspligt om

samarbejdet.
kring alle oplysninger, denne bliver bekendt m gen nem

9.2 Databehandleren skal sikre, at alle, der behandler omfattet
af Aftalen, herunder ansatte, tredjeparter (f.ek og un-

nderlagt en

10. Kontroller og erklæringer

10.1 Databehandleren erforpligtet run et ophold at give Selska-
til enhver tid kan sikrebet nødvendige oplysninger til,

sig, at Databehandleren lde e krav, der følger af denne Aftale

10.2 Selskabet, en rep nta r Selskabet eller dennes revision (såvel

intern som e h d s til at foretage inspektioner og revision
hos Databe everet dokumentation, herunder logs, stille
spørgsm d henblik på at konstatere, at Databehandleren

overh rd er følger af denne Aftale.

10.3 I de af
lsyn

ra Itninger ihenhold til denne aftale, forpligter Databehandle-
re Databehandlerens underdatabehandlere sig til uden yderligere

tninger for Selskabet at stille tid og ressourcer til rådighed her-

11. Ændringer i Aftalen

11.1 Selskabet kan til enhver tid, med et forudgående varsel på mindst 14

dage, foretage ændringer iAftalen og instruksen. Ændringsprocessen

og omkostningerne aftales skriftligt mellem Selskabet og Databehand-
leren efterfølgende. Databehandleren skal ved sådanne ændringer

SMVdanmark

derdatabehandlere, forpligter sig t
passende lovbestemt tavshedspligt.

il fortroli e

f

Selskabet ogleller relevante offentlige myndigheder,
et, ønsker at foretage en inspektion af de ovennævn-

ler er
n
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uden ugrundet ophold sikre, at underdatabehandlerne tillige forpligtes
af ændringerne.

tL.2 I det omfang ændringer iPersondatalovgivningen, jf. pkt. 1.1, eller
tilhørende praksis, giver anledning til dette, er Selskabet med et varsel
pâ t+ dage og uden at dette medfører krav om betaling fra Databe-
handleren, berettiget til at foretage ændringer i Aftalen.

L2. Sletning af data

t2.I Selskabet træffer beslutning om, hvorvidt der skal s ler
tilbagelevering af personoplysníngerne efter, at af per-

sonoplysningerne er ophørt i medfør af Aftalen.

I2.2 Selskabet skal senest 14 dage inden A igt meddele
Databehandleren, hvorvidt alle perso snt skal slettes eller
tilbageleveres til Selskabet. I det , hvo ersonoplysni ngerne
tilbageleveres til Selskabet, s I Datab ndleren ligeledes slette
eventuelle kopier. Databehandl lsi at eventuelle underda-
tabehand lere ligeledes efterlever meddelelse

12.3 Databehandleren ska umentation for, at den påkrævede

sletning, jf. pkt. 1 er get

13. Generelt, h lo g og tvister

13. 1 Afta I ru dansk ret

t3.2 Tvi mell lskabet og Databehandleren i anledning af Aftalen og

n denne, skal sag anlægges ved Selskabets værneting

Un krifter, Aftalens fuldstændighed og ændringer

t4.r len underskrives ito eksemplarer, hvoraf Selskabet og Databe-
handleren hver modtager ét. Aftalen er gældende fra tidspunktet for
underskrivelsen.

t4.2 Ved underskrivelsen af denne Aftalen bortfalder alle tidligere aftaler,
som måtte være indgået vedrørende Databehandlerens tilknytning til
Selskabet, det være sig skriftlige som mundtlige.

SMVdanmark
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L4.3

Dato

For Selskabet:

Enhver ændring af Aftalen skal ske skriftligt med parternes underskrift.
Meddelelser, påkrav eller lignende ihenhold til denne Aftale skal tillige
afgives skriftligt til modparten.

SMVdðnmðrk
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N)
È

FORTEGNELSE OVER, BEHANDLINGSAKTIVITER

Dataansvarlig: x

Databehandler:

Område: ÞtR

Uda rbejdet

Næste revision:

SMVdanmark
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N
ur

På baggrund af persondataforordningens arti-
kel 37 har virksomheden vurderet, at man

ikke skal udpege en databeskyttelsesrådgi-
ver,

Almindelig personaleadministration og HR,

herunder som led i rekruttering og behand-
ling i det løbende ansættelsesforhold samt
efter ophøret af ansættelsesforholdet.

Der behandles oplysninger om følgende
kategorier af registrerede personer:

Ansøqere

virksomheï\s navn

k'"ronnrmmer

E-mail

Vi rksom hedens kontaktoplysni nger

tu
Vi rksom hedens databeskyttelses t
den nes kontaktoplysn i nger
(adresse, hjemmeside, telefo -ma it)

_{.
Beha nd t i nsens 

"' ffiÌ:'H;l;.ï'u:'i:j " "

ffi:ffirTïilirï:rri"îi;
ffil"trerede personer

Dataansvarlig

Formål(-ene)

Kategorierne af
registrerede og
kategorierne af

SMVdanmark
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X

X

X

ntanter (fagforening, advokat

an

v.)

Ansatte
Tidlig
P3rø

ntifi kationsoplysni ng er

CPR-nr

fr

(afkryds og beskriv de typer af
o mfattet af beha nd I i ng sa kti

behandling)

Oplysni nger vedrørende ansættelses-
forholdet til brug for administration,
herunder stilling og tjenestested,
lønforhold, oplysninger af relevans
for lønindeholdelse, personalepapi-

Oplysninger, som behandles om de regi
personer (Oplysninger, som indgår i den s

personoplysnin-
gerne

¡\)
oì

SMVdanmark
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N)\¡

X

sk oprindelseRace eller

igiøs eller filosofisk over-

B.
"*,

Fugfor" n i ngsmæssigt ti I hørsforhold

Helbredsoplysninger, herunder gene-

tisk data

Biometrisk data med henblik på

identifikation

Strafbare forhold

Virksomheden behandler personfølsomme oplysninger,
der er omfattet af persondataforordningens artikel 9.

\

^8,

SMVdanmark
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N
@

Databeha nd-

lere placeret i

tredjelande

Databehand -

lere anvender
cloud løsninger
placeret i tred-
jela nde

Oplysninger om tidligere ansatte slettes uden

unødig forsinkelse og senest 5 år efter an-

sættelsesforholdets ophør.

(som f.eks. SKAT og ATP)

m f.eks. lønbehandlere og

kred itbu reauer

Myndighe

Data

svi rksom heder)

Kategorier af modtagere, som oplysninger er el-
ler vil blive videregivet til

1\
Oplysninger om overførelse af personoplys
til tredjelande (udenfor EU og EØS

/e
V

t.

n

tionale organisationer

nte rnati o

ikkerhganisationer, er der fo
og dokumentation.

Hvis virksomheden svarer ja
oplysninger til tredjeland

person-

nale or-
edsn ivea u

slílng af oplysninger
sfrister for sletning af de forskellige(d

oplysn inger)

Tids

Èlodtagerne af
personoplysnin-
gerne

Tredjelande og
internationale
organisationer

Sletning

SMVdanmark
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l\)
\o

X

ere slettes senest 6
ngen af den journalpe-
fs I uttet.

.stemmelse med in-

Frn" retningslinjer,
som bl.a. fastsætter
rammerne for autori-
sation- og adgangs-
stvrino oq loonino.

-Ez
af

r I overens-
ed HR-ar-

per-

r i for-

Beskrivelse af det
tekniske niveau

Personoplysn inger
opbevares i pseudo-

nymiseret og i kryp-
teret form:
Pe rsono plys n ing e r

transmitteres krypte-
ret:

Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sik-
kerhedsfo ra nsta ltn i n ger
(hvis muligt, skal der gives en generel beskrivelse
de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan

n beskriver detran

^

(IT-medarbejder eller IT
aktuelle tekniske nive

ninger, jf. artikel 32, stk, 1)

Tekniske og or-
ganisatoriske
sikkerhedsfor-
anstaltninger

SMVdanmark
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le op-

ds-

Fysisk ma

tanda

CS

Kan f.eks. være isostandarder.

(,
o
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(,
H

FORTEGNELSE OVER BEHAN DLINGSAKTIVITER

Dataansvarlig: x

Databehandler:

Område: Kunder

Udarbejdet

Næste revision

SMVdênmðrk
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På baggrund af persondataforordningens arti-
kel 37 har virksomheden vurderet, at man

ikke skal udpege en databeskyttelsesrådgi-

Håndtering af kunde- ogleller leverandørop-
lysninger i forbindelse med indgåelse og 9en-
nemførelse af aftale samt efterfølgende fak-
turering og eventuel rykkerprocedure.

Der behandles oplysninger om følgende

kategorier af registrerede personer:

Kunder
Levera ndø re r

Virksom he¿uÀ¡uun

*fonnr"",.
E-mail

Vi rksom hedens kontaktoplysni nger

^

fr-
Virksom hedens databeskyttelsesrådgi
dennes kontaktoplysn inger
(adresse, hjemmeside, telefonnu

Å
¡t)

Behandlingens eller
(et samlet, logisk sam

rt tormåt
gen ål med en

behandling elle
med angives so

re handlinger, som her-
af alle samlede formål

hos den da n

Kateg de personer

Dataansvarlig

Formål(-ene)

Kategorierne af
registrerede og
kategorierne af
personoplysnin-
oerne

(,
N)

SMVdanmêrk
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X

X

Samarbejdsp{tnere

Andre
+'t.

alffitc. :ft
ì.).

nsoplysn inger

Þ'ç
Oplysninger vedrørende bank eller
pengeinstitut i forbindelse med over-
førsel.

Andet

Race eller etnisk oprindelse

Politisk, religiøs eller filosofisk over-
bevisn ing

Oplysninger, som behandles om de registrerede
personer (Oplysninger, som indgår i den specifikke
behand l i ng).

(afkryds og beskriv de typer af oplysnin
o mfattet af be h a n d I i ng sa kti v iteterne )

4t
#%

*

der er omfattet af forordningens artikel 9.

me oplysninger,nfølVirksomheden behand

(,(,
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igt tilhørsforholdSMFagforeni

ninger, herunder gene-
\

H

tis

Biometrisk data med henblik på

identifikation

¿7

Strafbare forhold

Data beha nd-

lere placeret i

tredjelande

Kategorier af modta ÁqÐ- ÀlÇsninger er et-
rer vir brive ",.7lr1|(

^

--.

ner
ud EU og EØS) eller interna-

se af personoplysningerOplysninge
til tredjelan
tional

Modtagerne af
personoplysnin-
gerne
Tredjelande og
internationale
organisationer

(,
È
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X

nde

Data beha nd-
er

tpl

lere an

cloud lø

,P"rLÉfrninger vil som udgangspunkt ef-

\=ro"nde regler, herunder i henhold bog-
føtlgsloven, blive opbevaret hos Selskabet i

en periode på S år fra udgangen af det regn-
skabså r, materialet v edrører, Personoplysni n-
gerne slettes, når personoplysningerne ikke
længere er relevante, og Selskabets forplig-
telse til at opbevare personoplysningerne er
oohørt.

Behandling af per-

sonoplysninger i sker
i overensstemmelse
med interne retnings-
linjer, som bl.a. fast-
sætter rammerne for
autorisation- og ad-
gangsstyring og log-
nrnq.

Hvis virksomheden svarer ja til overførsel af person-

oplysninger til tredjelande ogleller internationale or-
ganisationer, er der forøgede krav til sikkerhedsniveau
og dokumentation.

Tidspunkt for sletning af oplysninger
(de forventede tidsfrister for sletning af de fors

+{

Å

kategorier af oplysni nger)

riske sik-v*
)

{.

n generel beskrivelse af
si kkerhedsfora nstalt-

Beskrivelse af teknis
kerhedsfora nstaltni
(hvis muligt
de tekniske
ninger, jf. a

,S
og

Sletning

Tekniske og or-
ganisatoriske
sikkerhedsfor-
anstaltninger

(,
(,l
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- det nge Håndværksråd



(IT- meda rbejder el ler IT- leverandøren beskriver det
aktuelle tekniske niveau)

n

eva res

Kan f.eks. være i

r
o

ny

sàrF

n

pseud o-

i kryp-
t form

no plys n ing er

Fysisk materiale op-
ares aflåst

Beskrivelse af
tekni

transmitteres krypte-
ret:

Der anvendes føl-
gende sikkerheds-
standarder:

(,
or
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