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Mellem 

 

Bornholms Regionskommune 

Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) 

Almegårdsvej 8 

3700 Rønne 

Danmark 

CVR-nr. 26696348 

("den Dataansvarlige") 

 

og 

 

[●] 

[databehandlerens adresse (vejnavn og nummer)] 

[databehandlerens adresse (postnummer og by)] 

Danmark 

CVR-nr.: [databehandlerens CVR-nr] 

("Databehandleren") 

 

(hver for sig kaldet en "Part" og samlet "Parterne") 

 

er der indgået databehandleraftale ("Aftalen") om Databehandlerens behandling af personoplysnin-

ger på vegne af den Dataansvarlige på følgende vilkår: 

1. De behandlede personoplysninger 

1.1 Denne Aftale er indgået som del af kontrakten mellem Parterne om affaldsindsamling på Bornholm, 

(”Kontrakten”), hvori Aftalen indgår som bilag. 

1.2 Databehandleren behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af denne Aftales bilag 1, 

på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de kategorier af personer, der er opli-

stet i Aftalens bilag 1. 

1.3 Databehandleren kan påbegynde behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige 

efter Aftalens ikrafttræden. Behandlingen har den varighed, som er nærmere specificeret under in-

struksen i Aftalens bilag 1.  

1.4 Aftalen og Kontrakten er indbyrdes afhængige og kan ikke opsiges særskilt. Aftalen kan dog – uden 

at Kontrakten opsiges – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale. 
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2. Databehandlerens forpligtelser 

2.1 Databehandleren må alene behandle de personoplysninger, som den Dataansvarlige har overført, i 

overensstemmelse med den Dataansvarliges dokumenterede instrukser, jf. Aftalens bilag 1, og er i 

øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. 

Hvis det efter EU-retten eller en medlemsstats lovgivning, som Databehandleren er underlagt, kræ-

ves, at Databehandleren behandler de personoplysninger, der er anført i pkt. 1.1, underretter Data-

behandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav, inden behandlingen finder sted. Dette gælder 

dog ikke, hvis denne lovgivning forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæs-

sige interesser. 

Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks efter Databehandle-

rens mening er i strid med databeskyttelseslovgivningen i EU-retten eller en medlemsstats lovgiv-

ning. 

2.2 Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforord-

ningens artikel 32, herunder tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter 

foranstaltninger mod, at de i pkt. 1.1 anførte personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 

fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 

øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. Disse foranstaltninger er nærmere be-

skrevet i bilag 1. 

2.3 Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysnin-

gerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. 

2.4 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at 

Databehandleren opfylder kravene i databeskyttelseslovgivningen, herunder fremvise dokumenta-

tion for Databehandlerens datastrømme og procedurer/politikker for behandling af personoplysnin-

ger. 

2.5 Databehandleren bistår ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under 

hensyntagen til behandlingens karakter så vidt muligt den Dataansvarlige med opfyldelse af dennes 

forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder efter databe-

skyttelsesforordningens kapitel 3. 

2.6 Databehandleren eller en anden databehandler (underdatabehandler) sender anmodninger og ind-

sigelser fra registrerede mv. til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvarliges videre be-

handling, medmindre Databehandleren er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Da-

tabehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige med besva-

relse af anmodningen og/eller indsigelsen. 

2.7 Databehandleren er forpligtet til at give den Dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mis-

tanke om brud på databeskyttelseslovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med 

behandlingen af personoplysningerne. Databehandlerens frist for at underrette den Dataansvarlige 
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om et sikkerhedsbrud er 24 timer fra det tidspunkt, hvor Databehandleren får kendskab til et sikker-

hedsbrud. Databehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige 

i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel underretning af Da-

tatilsynet og/eller registrerede personer. 

2.8 Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise Databehandlerens overhol-

delse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og Aftalen, til rådighed for den Dataansvarlige. 

Databehandleren giver i denne forbindelse mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspek-

tioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den Data-

ansvarlige. 

2.9 Databehandleren bistår ud over det ovenfor anførte den Dataansvarlige med at sikre overholdelse 

af den Dataansvarliges forpligtelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 32-36. Denne bi-

stand vil ske under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige 

for Databehandleren. 

3. Overførsel af oplysninger til underdatabehandlere eller tredjeparter 

3.1 Databehandleren skal opfylde betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, 

for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler). 

Det indebærer, at Databehandleren ikke gør brug af en anden databehandler (underdatabehandler) 

til opfyldelse af Aftalen uden forudgående specifik godkendelse fra den Dataansvarlige. 

3.2 Når den Dataansvarlige har godkendt, at Databehandleren kan gøre brug af en underdatabehandler, 

sørger Databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforplig-

telser som dem, der er fastsat i Aftalen. Dette sker gennem en kontrakt eller andet retligt dokument 

i henhold til EU-retten eller en medlemsstats lovgivning. Det skal bl.a. sikres, at der stilles de for-

nødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisato-

riske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesfor-

ordningen (”back-to-back”-vilkår). 

3.3 Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Databehand-

leren fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forplig-

telser. 

3.4 Databehandleren må ikke overlade eller videregive den Dataansvarliges personoplysninger til tred-

jelande eller internationale organisationer udenfor EU/EØS, herunder underdatabehandlere. 

3.5 Ved Aftalens indgåelse anvender Databehandleren de underdatabehandlere, der er oplistet i bilag 

2. 
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4. Ansvar 

4.1 Parternes ansvar reguleres af Kontrakten. 

4.2 Parternes erstatningspligt under Aftalen reguleres af Kontrakten. 

5. Ikrafttrædelse og ophør 

5.1 Aftalen træder i kraft på samme tidspunkt som Kontrakten. I tilfælde af opsigelse af Kontrakten skal 

denne Aftale også ophøre. Databehandleren er dog forpligtet af denne Aftale, så længe denne be-

handler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. 

5.2 Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes Databehandleren til, efter den Dataan-

svarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den Dataansvarlige samt at slette 

eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplys-

ningerne. 

6. Lovvalg og værneting 

6.1 Denne Aftales lovvalg og værneting for ethvert krav og enhver tvist, der udspringer af eller på anden 

måde er forbundet med denne Aftale, er det samme som under Kontrakten. 

7. Underskrifter 

7.1 Denne Aftale er underskrevet i to enslydende, originale eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et. 

 

SEPARAT UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER. 
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SEPARAT UNDERSKRIFTSSIDE TIL DATABEHANDLERAFTALE DATERET [dato for indgåelse 

af databehandleraftale] 

 

 

På vegne af den Dataansvarlige: 

 

 

_____________________________________ 

[Navn] [Titel] 

  

 

 

 

_____________________________________ 

[Navn] [Titel] 

 

 

 

På vegne af Databehandleren: 

 

 

_____________________________________ 

[Navn] [Titel] 

  

 

 

 

_____________________________________ 

[Navn] [Titel] 
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Bilag 1 

Kategorier af registrerede personer, Typer af personoplysninger og Instruks 

1. Kategorier af registrerede personer: 

• [Indsæt personkategori] 

2. Typer af personoplysninger: 

[Angiv andre:] 

• Almindelige personoplysninger: [indsæt i fritekstfelt, fx navn, e-mail, telefonnummer, billede, 

adresse, titel, økonomiske oplysninger, bankoplysninger, etc.] 

• Særlige kategorier af oplysninger: [Vælg: Nej] 

• [Helbredsoplysninger] 

• [Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold] 

• [Genetiske data] 

• [Biometriske data] 

• [Politisk overbevisning] 

• [Religiøs overbevisning] 

• [Filosofisk overbevisning] 

• [Oplysninger om race] 

• [Oplysninger om etnisk oprindelse] 

• CPR-nr.: [Vælg: Nej/Ja] 

• Oplysninger om strafbare forhold: [Vælg: Nej/Ja] 

3. Instruks 

Ydelse 

Databehandleren må behandle personoplysninger vedrørende de registrerede personer med de formål at 

foretage affaldsindsamling på Bornholm i henhold til Kontrakten. 
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Sikkerhed 

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 er Databehandleren forpligtet til at imple-

mentere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Databehandleren er derfor beret-

tiget og forpligtet til at træffe nærmere beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-

staltninger der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og forudsatte) sikkerhedsniveau omkring person-

oplysningerne. 

Databehandleren skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er 

aftalt med den Dataansvarlige (på baggrund af den risikovurdering, den Dataansvarlige har foretaget): [ind-

sæt, fx pseudonymisering og kryptering og fysisk sikring af personoplysninger, evnen til rettidigt at genoprette 

tilgængeligheden af og adgangen, procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af beskyt-

telsen, tildeling af adgangsrettigheder og efterfølgende kontrol, etc.]. 

Opbevaringsperiode and sletterutine  

Personoplysningerne opbevares hos Databehandleren, indtil den Dataansvarlige anmoder om at få oplysnin-

gerne slettet eller tilbageleveret. 

Lokalitet for behandling 

Behandling af de personoplysninger, der er omfattet af Aftalen, kan ikke uden den Dataansvarliges forudgå-

ende skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end Databehandlerens adresse og underdatabehandler-

nes adresser som oplistet i bilag 2. 

Tilsyn med Databehandler 

Databehandleren skal én gang årligt for den Dataansvarliges regning indhente en erklæring eller anden form 

for auditering fra en uafhængig tredjepart angående Databehandlerens overholdelse af nærværende Aftale 

med bilag. 

Erklæringen eller resultatet af auditeringen sendes snarest muligt efter indhentelsen til den Dataansvarlige til 

orientering.  

Den Dataansvarlige eller en repræsentant for den Dataansvarlige har herudover adgang til at føre tilsyn, 

herunder fysisk tilsyn, hos Databehandleren, når der efter den Dataansvarliges vurdering opstår et behov 

herfor.  

Den Dataansvarlige afholder selv eventuelle egne udgifter i forbindelse med et fysisk tilsyn. Databehandleren 

er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendige for, at den Dataan-

svarlige kan gennemføre sit tilsyn.  
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Tilsyn med underdatabehandlere 

Databehandleren skal én gang årligt for den Dataansvarliges regning indhente en erklæring eller anden form 

for auditering fra en uafhængig tredjepart angående underdatabehandlerens overholdelse af denne Aftale 

med tilhørende bilag. 

Erklæringen eller resultatet af auditeringen sendes snarest muligt efter indhentelsen til den Dataansvarlige til 

orientering.  

Databehandleren eller en repræsentant for Databehandleren har herudover adgang til at føre tilsyn, herunder 

fysisk tilsyn, hos underdatabehandleren, når der efter Databehandlerens (eller den Dataansvarliges) vurde-

ring opstår et behov herfor.  

Dokumentation for de afholdte tilsyn sendes snarest muligt til orientering hos den Dataansvarlige. 
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Bilag 2 

Underdatabehandlere 

     

Den Dataansvarlige har ved Aftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere: 

     

Navn CVR-nr. Adresse Beskrivelse af behandling 

[Navn] [CVR-nr.] [Adresse] [Overordnet beskrivelse af behandlingen hos un-

derdatabehandleren]  

[Navn] [CVR-nr.] [Adresse] [Overordnet beskrivelse af behandlingen hos un-

derdatabehandleren] 

[Navn] [CVR-nr.] 

 

[Adresse] [Overordnet beskrivelse af behandlingen hos un-

derdatabehandleren] 

[Navn] 

 

[CVR-nr.] 

 

[Adresse] [Overordnet beskrivelse af behandlingen hos un-

derdatabehandleren] 

 


