
Person u ppgiftsbiträdesavta I

1. Parter

Detta avtal avser behandling av personuppgifter och gäller mellan följande parter:

Uppdragsgivare/Personuppgiftsansvarig Seglora Fiberförening EkonamiskFörening

769624-0949

RedovisningsbyrålPersonuppgiftsbiiräde Stratega AB

s56659-8246

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig förbinder sig att

a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och

b) endast tillhandahålla personuppgiftsbiträdet sådana personuppgifter som är nödvändiga

for ändamåfet med behandlingen enligt uppdragsavtalet.

3. Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbitrådet förbinder sig att

a) agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

b) endast behandla personuppgifter i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för

att uppfylla överenskommelser och instruktioner i uppdragsavtalet, detta

person uppgiftsbiträdesavta I el le r annan tillämplig lag stiftn ing

c) inte behandla eller lärnna ut information som kan orsaka att personuppgiftsansvarig bryter

' mot tillåmplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning

d) när uppdrag slufförts ska personuppgiftsbiträdet lagra personuppgifterna enligt krav i

tillämplig lagstiftning och efter denna tid snarast lämna tillbaka och/eller radera alla

personuppgifter som har behandlats i uppdraget

e) medverka till att personuppgiftsansvarig kan få information om och vid behov granska att

personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer vad som överenskomrnits och

uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning

g) Personuppgiftsbitrådet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige när

Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion enligt Biträdesavtalet eller andra instruktioner

meddelande av Personuppgiftsansvarige strider mot gällande rätt,
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4. Sekretess

Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgårder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå

som minst motsvarar säkerheten hos den personuppgiftsansvarige samt är låmplig i enlighet

med kraven i tillärnplig dataskyddslagstiftning med beaktande av tekniska möjligheter och

uppgifternas art.

Personuppgiftsbitrådet ska säkerställa att tillgång till personuppgifter som behandlas enligt

detta avtal år begränsad till behörig personal som behöver tillgång till personuppgifier for att

uppfylla överenskommelser enligt uppdragsavtalet, samt att behörig personal

a) omfattas av tystnadsplikt och

b) har aktuell kunskap orn hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig

dataskyddslagstift ning.

5. Anlitande av ett annat personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbitrådet har rätt att anlita ett annat personuppgiftsbiträde för behandling av

peisonuppgifier för den Personuppgiftsansvariges räkning ('Underbiträde"). Anlitande av ett

Underbitråde medfor inga ändringar i den ansvarsfördelning som gäller mellan Parterna.

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för Underbiträdens behandling av personuppgifter i sarnma

utsträckning som Personuppgiftsbiträdets egen behandling enligt Biträdesavtalei.

6. Rapportering av personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsbiträdet ska snarast möjligt underrätta personuppgiftsansvarig om forekomst

och sannolik innebörd av en personuppgittsincident som innebär att personuppgifter

oavsiktligt eller obehörigt har röjts. Underrättelsen ska innehålla nödvåndig och tillgängtig

information fcir att den personuppgiftsansvarige tillsammans med personuppgiftsbiträdet ska

kunna vidta lämpliga åtgärder

7. Sarnverkan och samtycke

Personuppgiftsbiträdet ska snarast möjligt inforrnera och bistå personuppgiftsansvarig vid

f<irfrågan från en registrerad elier myndighet om registerutdrag eller information om

personuppgiftsansvarigs behandling. Detsamma gäller om en registrerad begär tiltgång tilt
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eller rättelse av sina personuppgifter samt att få sina personuppgifter raderade om inte annat

foljer av tillåmplig lagstiftning.

Genom detta avtal lämnar personuppgiftsansvarig sitt samtycke till att behandlingen av

personuppgifter scm följer av uppdraget ska ske enligt uppdragsavtalet och tillärnpliga regler.

8. Giltighetstid

Om ett nytt uppdragsavtaltecknas mellan personuppgiftsbiträdet och personuppgiftsansvarig

utan ett nytt personuppgiftsbitrådesavtal tecknas så fortsåtter detta aytal att gälla. Detta avtal

är upprättat i två exemplar varav parterna har tagit varsitt.
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