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DATABEHANDLERAFTALE 

 FotoDok 

(tillæg til eksisterende Licensaftale) 

Version 2, Juli 2018 

 

1. Definitioner 

Dataansvarlig:  ________________________________________ 

Databehandler: Logimatic Solutions A/S, CVR-nummer 32670334 

 

2. Databehandleraftale 

2.1 Som et led i Parternes licensaftale på FotoDok foretager Databehandleren behandling af personop-

lysninger på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren er derfor forpligtet til at overholde den 

til enhver tid gældende persondatalovgivning.  

 

2.2 Databehandleren behandler på vegne af den Dataansvarlige følgende personoplysninger:  

- Navne, e-mailadresser og adgangskoder på brugere af FotoDok 

- ID på smartphones/tablets der anvender FotoDok App 

- Lokationsdata på fotos taget med smartphone/tablet (valgfrit) 

 

2.3 Kategorierne af de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, udgør fortrinsvis den 

Dataansvarliges medarbejdere eller samarbejdspartnere. 

 

2.4 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra Den Dataansvarlige. Databehandle-

ren skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på 

anden måde, end hvad der fremgår af instruksen. Den indgåede licensaftale medfører, at Databe-

handleren foretager følgende behandling af den Dataansvarliges data:  

- Drift af data 

- Backup af data 

- Kopiering af den dataansvarliges data til udviklings-, test og statistikformål 
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2.5 Databehandleren må altid flytte den Dataansvarliges data, hvis dette sker af sikkerhedsmæssige 

årsager. Databehandler må aldrig uden en konkret (skriftlig) instruks slette den Dataansvarliges 

data, så længe den dataansvarlige har en gældende licensaftalen. 

 

2.6 Databehandleren skal så vidt muligt – og mod betaling fra den Dataansvarlige – bistå den Dataan-

svarlige med at opfylde anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder.  

 

2.7 Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, 

at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de 

kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med persondatalovgivnin-

gen. Databehandleren har derfor fastsat en række sikkerhedskrav, som skal følges af alle medarbej-

dere. Databehandleren skal på anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at 

den Dataansvarlige kan påse, at kravet om passende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. 

 

2.8 Databehandleren er underlagt tavshedspligt med hensyn til samtlige af de personoplysninger, som 

kommer til Databehandlerens kendskab i forbindelse med denne aftale.  

 

2.9 Den Dataansvarlige accepterer, at Databehandleren anvender følgende underdatabehandlere til at 

forestå den tekniske drift af tjenesterne  

- ITSecurity A/S, CVR-nummer 26091896 

Såfremt Databehandleren ønsker at anvende en anden eller flere underdatabehandler, skal Databe-

handleren informere den Dataansvarlige, således at den Dataansvarlige har mulighed for at gøre 

indsigelse. 

 

2.10 Underdatabehandleren er underlagt Databehandlerens instruks, og der er indgået en skriftlig data-

behandleraftale med underdatabehandleren.  

 
2.11 Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et sikkerhedsbrud, er Databehandleren forplig-

tet til uden unødig forsinkelse at underrette den Dataansvarlige og søge at lokalisere sådan brud 

samt begrænse opstået skade i videst muligt omfang.  
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2.12 I tilfælde af at licensaftalen ophører, uanset hvad årsagen hertil er, har Den Dataansvarlige ret til at 

få udleveret samtlige opbevarede oplysninger fra Databehandleren på et læsbart medie. Den Data-

ansvarlige betaler alle omkostninger i forbindelse hermed. Ved ophør af aftalen indgås der en kon-

kret aftale mellem parterne om, hvordan og hvornår data skal leveres tilbage.  

 

3. Underskrift 

 

 

Dato: 11-07-2018   Dato: 

For Databehandleren:   For Den Dataansvarlige: 

 

_____________________   _____________________ 

Michael Paarup    (Navn)  

 

 

 


