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DATABESKYTTELSE 

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. efter databeskyttelsesforordningen  

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

IPNord ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du 

finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

IPNord ApS O.J.Steinkes Vej 14, 9900 Frederikshavn 

CVR-nr.:   37323276), Telefon: 70150005,  Mail: info@ipnord.dk 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål: 

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse 

Administration af din relation til os 

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål: 

 Behandling af vores køb/ydelser 

Administration af din relation til os 

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at indsamle viden om adfærd på vores hjemmeside. Som 

eksempel på brug: 

Forbedring af vores produkter og tjenester 

Administration af din relation til os 

Kategorier af personoplysninger 

 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmanavn, firmaadresse, e-mail 

og telefonnummer, Linkedin, facebook, twitter, samt sociale medier. 

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, 

firmaadresse, e-mail og telefonnummer, Linkedin, facebook, twitter, samt sociale medier. 
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Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. 

tilgang af indhold, til brug for søgemaskineoptimering. 

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din 

computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på 

(interesser). I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles 

desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse.  

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores 

fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at 

indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan 

også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende typer af modtagere, og videregiver ikke 

oplysninger til andre med henblik på markedsføring: 

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af IT-

løsninger, samt vores underleverandører. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må 

ikke anvende oplysningerne til deres egne formål. 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver 

samtykke til det. 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse 

(sikre tredjelande). 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Personoplysningerne om kunder og leverandører kommer direkte fra kunder og leverandører, vi indsamler 

ikke oplysninger fra andre.  

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, efter kundeforholdets ophør. Oplysninger om produkter, 

hvor der er længere garanti opbevares i garantiperioden. Bogholderidata opbevares i 5 år efter hvert 

regnskabsårs udløb. 
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Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.  

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
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Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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Side 1 af 9 Databehandleraftale 

 

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med hen-

blik på databehandlerens behandling af personoplysninger 

 

mellem 

 

IPNord ApS kunder lokaliseret indenfor EU 

herefter ”den dataansvarlige” 

 

og 

 

IPNord ApS  

O.J.Steinkes Vej 18 

9900 Frederikshavn 

CVR-nr.:   37323276 

Telefon:    70150005   

Mail: info@ipnord.dk 

 

herefter ”databehandleren” 

 

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne” 

 

har indgået denne DATABEHANDLERAFTALE med henblik på at overholde databeskyttel-

sesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder. 

 

 

Indledning 

 

1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når 

denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. 

 

2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, 

stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 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 

(databeskyttelsesforordningen). 

 

3. I forbindelse med leveringen af Ydelser til af de ydelser der fremgår af hovedaftalen 

behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i over-

ensstemmelse med disse Bestemmelser. 

 

4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre 

aftaler mellem parterne. 

 

5. Der hører 1 bilag til disse Bestemmelser, og bilaget udgør en integreret del af Be-

stemmelserne. 

 

6. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, 

af begge parter. 

 

7. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandle-

ren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning. 

1. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser 
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Side 2 af 9 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger 

sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 

24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes1 nationale 

ret og disse Bestemmelser. 

 

2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og 

med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger. 

 

3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlings-

grundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at 

foretage. Den dataansvarlige garanterer at de registrerede som personoplysningerne 

vedrører, har fået tilstrækkelige oplysninger om behandling af deres personoplysnin-

ger. 

2. Databehandleren handler efter instruks 

 

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks 

fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemssta-

ternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være 

specificeret i bilag 1. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, 

mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være do-

kumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestem-

melser. 

 

2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter 

vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbe-

stemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 

 

3. Fortrolighed 

 

1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den 

dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktions-

beføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbe-

stemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har 

fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang 

kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødven-

dig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse 

personer. 

 

2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de 

pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er 

underlagt ovennævnte tavshedspligt. 

  

 

 
1  Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelse skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”. 
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Side 3 af 9 4. Behandlingssikkerhed 

 

1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databe-

handleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsom-

kostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og 

formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers ret-

tigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici. 

 

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og friheds-

rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå 

disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte: 

 

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger 

 

b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og ro-

busthed af behandlingssystemer og -tjenester 

 

c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personop-

lysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse 

 

d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effekti-

viteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behand-

lingssikkerhed. 

 

2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvar-

lige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen ud-

gør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne 

vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for 

databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne 

risici. 

 

3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes over-

holdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at 

stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de 

tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren alle-

rede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, 

der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forord-

ningens artikel 32. 

 

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – 

kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som da-

tabehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere 

foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag 1. 

5. Anvendelse af underdatabehandlere 

 

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesfor-

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

underdatabehandler). 

 

2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse 

af disse Bestemmelser uden forudgående specifik eller en generel skriftlig godken-

delse fra den dataansvarlige. 

 

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underda-

tabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om even-

tuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehand-

lere med mindst 14 dages varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at 
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Side 4 af 9 gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede under-

databehandler(e). Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede 

har godkendt, fremgår af bilag 1. 

 

3. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse 

af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehand-

leren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller 

medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databe-

skyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der 

navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen 

overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen. 

 

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som mi-

nimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og data-

beskyttelsesforordningen. 

 

4. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den 

dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem 

har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger 

af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommer-

cielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabe-

handleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige. 

 

5. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvar-

lige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at 

den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gæl-

dende over for underdatabehandlere, som f.eks. gør den dataansvarlige i stand til at 

instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne. 

 

6. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver 

databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af under-

databehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der 

følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 

82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandle-

ren.  

6. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer 

 

1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisati-

oner må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks 

herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyt-

telsesforordningens kapitel V. 

 

2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, 

som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, 

kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandle-

ren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige 

krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underret-

ning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. 

 

3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således 

ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser: 

 

a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tred-

jeland eller en international organisation 

b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tred-

jeland 

c. behandle personoplysningerne i et tredjeland 
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Side 5 af 9  

4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tred-

jeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens 

kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6. 

 

5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som 

omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Be-

stemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som om-

handlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V. 

7. Bistand til den dataansvarlige 

 

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt 

den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltnin-

ger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om 

udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordnin-

gens kapitel III. 

 

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i 

forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af: 

 

a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registre-

rede 

b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den regi-

strerede 

c. indsigtsretten 

d. retten til berigtigelse 

e. retten til sletning (”retten til at blive glemt”) 

f. retten til begrænsning af behandling 

g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af person-

oplysninger eller begrænsning af behandling 

h. retten til dataportabilitet 

i. retten til indsigelse 

j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på au-

tomatisk behandling, herunder profilering 

 

2. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til 

Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behand-

lingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den da-

taansvarlige med: 

 

a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt se-

nest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på 

persondatasikkerheden til Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at 

bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers 

rettigheder eller frihedsrettigheder 

 

b. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den 

registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis 

vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettighe-

der 

 

c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en ana-

lyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af 

personoplysninger (en konsekvensanalyse) 
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Side 6 af 9 d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre Datatilsynet, inden behandling, 

såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behand-

lingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataan-

svarlige for at begrænse risikoen. 

 

3. Parterne skal i bilag 1 angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltnin-

ger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang 

og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 

9.2. 

8. Underretning om brud på persondatasikkerheden 

 

1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at 

være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden. 

 

2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 72 

efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan over-

holde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompe-

tente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33. 

 

3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den data-

ansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndig-

hed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående 

information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmel-

delse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed: 

 

a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er mu-

ligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt katego-

rierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger 

 

b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 

 

c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for 

at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er rele-

vant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger. 

 

9. Sletning og returnering af oplysninger 

 

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databe-

handleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på 

vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne 

er slettet medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver op-

bevaring af personoplysningerne. 

 

10. Revision, herunder inspektion 

 

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdel-

sen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed 

for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder in-

spektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er be-

myndiget af den dataansvarlige. 

 

2. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lov-

givningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller 

repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehand-

lerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation. 
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1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behand-

ling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestem-

melser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den re-

gistreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databe-

skyttelsesforordningen. 

12. Ikrafttræden og ophør 

 

1. Bestemmelserne træder i kraft samtidigt med hovedaftalen. 

 

2. Ved opsigelse af hovedaftalen ophører denne aftale også. 

 

3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af person-

oplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre 

andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af 

personoplysninger, aftales mellem parterne. 

 

4. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og 

personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstem-

melse med Bestemmelse 11.1, kan Bestemmelserne opsiges med skriftlig varsel af 

begge parter. 
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Kategorier af registrerede, typer personoplysninger og instrukser  

 
1. Kategorier af registrerede:  

Databehandleren behandler kontaktoplysninger om den dataansvarliges nuværende, potenti-

elle eller tidligere kunder og/eller medlemmer, ansatte, leverandører, forretnings- og samar-

bejdspartnere og tilknyttede selskaber.  

Databehandleren stiller sine systemer til rådighed for den dataansvarlige som en hostet tje-

neste, og databehandleren har ikke mulighed for at bestemme kategorierne af registrerede. 

Hvis den dataansvarlige hoster øvrige kategorier af registrerede hos databehandleren, er 

den dataansvarlige forpligtet til at registrere disse oplysninger.  

 

2. Typer personoplysninger:  

- Kontakt- og identifikationsoplysninger, inklusiv e-mail  

- IP-adresser  

- Domænenavne  

- Brugernavne  

- Medlemsoplysninger  

- Analyse- og brugsdata  

- Ordrehistorik og -oplysninger  

- Kontrakter  

- Kommunikation  

- Support  

- Billeder  

- Øvrige typer personoplysninger kan forekomme  

 

3. Instrukser  

 

Tjeneste  

Databehandleren kan behandle personoplysninger om de registrerede med det formål at le-

vere, udvikle, håndtere, administrere og varetage tjenesterne i hovedaftalen, herunder sik-

ring af stabilitet og oppetid af vores servere samt opfyldelse af lovkrav.  

 

Sikkerhed  

Databehandleren skal sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forhold til personoplys-

ningerne. Databehandleren skal træffe systematiske, organisatoriske og tekniske foranstalt-

ninger til sikring af et passende sikkerhedsniveau under hensyntagen til niveau, måde og 

omkostninger til implementering i relation til personoplysningernes art samt risikoen ved be-

handlingen.  

 

Databehandleren skal yde et højere sikkerhedsniveau ved sine tjenester og produkter. 

Denne sikkerhed ydes gennem tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltnin-

ger, der omfatter:  

- Serverpark og kontorer er beskyttet af passende adgangskontroller, der sikrer, at kun auto-

riseret personale har adgang.  

- Relevant antivirus-beskyttelse og spyware-beskyttelse er på plads.  

- Adgang og login er rollebaseret eller personbaseret, og personale og systemer har ikke ad-

gang til mere, end hvad der er nødvendigt for at udføre deres opgaver.  

- Backup af systemer, der behandler personoplysninger.  

- Ændringslogs.  

- Kommunikation over internettet mellem systemer, der håndterer personoplysninger er kryp-

teret.  

- Klassifikation af personoplysninger for at sikre gennemførelse af sikkerhedsforanstaltnin-

ger, der svarer til risikovurderingen.  
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håndteringen af personoplysninger.  

 

Databehandleren er berettiget til at træffe yderligere beslutninger om nødvendige tekniske 

og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at sikre et passende 

sikkerhedsniveau vedrørende personoplysningerne.  

 

 

Opbevaringsperiode  

Personoplysninger, der opbevares/hostes i IPNord ApS systemer, bliver slettet inden for ri-

melig tid, efter den dataansvarlige har opsagt hovedaftalen helt. Undtaget er de oplysninger, 

hvor der foreligger lovkrav om, at databehandleren skal opbevare oplysningerne i længere 

tid.  

Denne type oplysninger vil typisk blive slettet inden for tolv uger, men kan også slettes før 

da.  

Andre typer oplysninger, der gemmes i logs m.v. , vil blive slettet inden for rimelig tid, typisk 

inden for tolv uger.  

 

Placering af oplysninger  

Personoplysninger, der opbevares/hostes i databehandlerens systemer, hostes i datacentre i 

Danmark. Den dataansvarlige bemyndiger hermed databehandleren til at flytte oplysninger til 

andre datacentre inden for EU, hvis databehandleren finder det relevant, og hvis samme sik-

kerhedsniveau og oppetid kan sikres.  

 

Inspektion af databehandler  

Databehandleren skal en gang om året for egen regning indhente en inspektionsrapport fra 

en tredjepart vedrørende databehandlerens opfyldelse af bestemmelserne i denne aftale og 

tillæggene.  

 

Idet databehandlerens systemer anvendes af flere dataansvarlige, bemyndiger den dataan-

svarlige af sikkerhedsmæssige årsager databehandleren til at bestemme, at revisionen skal 

varetages af en kontrollant eller revisor, som databehandleren vælger.  

 

I det tilfælde, hvor den dataansvarlige ikke accepterer den uvildige tredjepart, som databe-

handleren har valgt, kan kunden vælge en anden tredjepart sammen med databehandleren, 

der udfører inspektionen for den dataansvarliges regning. 

 

Godkendte underdatabehandlere 

Microsoft services 

SolarWinds 

SI-Portal 

TrendMicro 

Veeam 

Also 

Crayon License 

Konica Minolta 

Larsen Data 

Uni-Tel 

Eniig 

Stofa 

Telenor 

TDC/YouSee 

GlobalConnect 

Fuzion Datacenter 
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